
17. - 23. november 2019

Krølle, krympe, boble, plissere og 
crépe: det sker med stoffet ved efterbe-
handlingen.

Skaftevævning.
Magiske garner på nye måder
Værkstedsugen 2019

175
1844 2019

ÅRS JUBILÆUM



Pris: 4.750 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1000 kr. for enkeltværelse). 
5.250 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside:  
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Lotte Dalgaard er mangeårig underviser i vævning i både ind og udland – og på 
alle niveauer – bl.a. på Laugets Vævekurser og på de faglige skaftevævningsmodu-
ler i København og på Skals. Lotte har skrevet bogen ”Magiske materialer i væven” 
og sammen med Paulette Adam bøgerne ”Mellem trådene” og ”Væverens formel-
samling”. Hun var med til at starte Garnindkøbsforeningen af 1998.

Tilmelding

Kursusvært

Medvirkende

Materialeudgifter

• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi. 
• Claydies: Tine Broksø og Karen Kjældgaard-Larsen, eksperimenterende             

utraditionel keramikerduo med original, kunstnerisk og kommenterende tilgang        
til og bud på klassiske brugsgenstande.

Der vil være mulighed for at købe garner af underviseren. Du skal påregne en  
materialeudgift på ca. 400 kr.

Krølle, krympe, boble, plissere og crépe – det gør stoffer ved efterbehandling.

Der er nu kommet flere nye aktive garner – overspundne, krympegarner og elastiske 
garner, som er spændende at arbejde med på nye måder med forskellige bindinger. Der 
er også mange nye vævere i gang rundt omkring, og måske er du en af dem. 

Du er velkommen på kurset, hvad enten du ikke før har prøvet de magiske garner, eller 
du har erfaring i at arbejde med dem. Du får vejledning og praktisk hjælp til håndtering 
af de disse nye garner. Vi sætter lange trende op, så der bliver mulighed for at eksperi-
mentere individuelt, og alle kommer hjem med spændende prøver.

Kursusbeskrivelse Lotte D
algaard



Søndag den 17. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, 
indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst 
v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens 
forløb i værkstedet v/ Lotte Dalgaard.

Mandag den 18. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på højskolen  
v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Foredrag: ”Fra tanke til ting” 
v/ Claydies.

Tirsdag den 19. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Sang- og fortælleaften  
v/ Mads Rykind-Eriksen.

Onsdag den 20. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-17.00: Vi tager bussen ud i det  
sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Torsdag den 21. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Fredag den 22. november
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik 
v/ Lotte Dalgaard.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.
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Lørdag den 23. november
Kl. 9.00: Morgensang. 
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der 
morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12,
aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Værkstedsugen 2019 på Rødding Højskole 
har aktiviteter på 6 værksteder:
•   Skaftevævning. Magiske garner på nye  
      måder.
•   Broderi. Fladstingsfornemmelser.
•   Keramik. Model og støbeform.
•   Botanisk plantetryk. Tema og variation.
•   Strik. Strik uden grænser.
•   Hækletøj. Hækling til beklædning.

Morgensang, foredrag og udflugter er 
fælles for de seks hold.

Inspirerende undervisningslokaler
I 2013 blev skolens gamle stald og lade bygget 
om for 20 millioner kroner, så bygningerne 
i dag fremstår med nogle af Danmarks mest 
moderne kreative værksteder, indrettet i et 
spændende, arkitektonisk miljø. Året efter blev 
Solgården, hvor forskellige tekstilværksteder 
holder til, renoveret: vævning, tekstiltryk, filt-
ning, strik, syning og farvning udfolder sig her. 
Rødding Højskole er stolt over at byde dig vel-
kommen i spændende bygninger med kreative 
værksteder, hvor vi ved, du tænker: ”Her vil jeg 
gerne være.” 
 
Værkstedsugen 2019 summer af aktivitet de 
forskellige værksteder. Selv om du kun kan del-
tage på et hold, vil du opleve det som en ekstra 
inspiration, at se de andre værksteder udfolde 
sig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en 
kreativ højskoleuge!
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