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På kurset bliver du introduceret til 
mønsterudvikling gennem arbejdet 
med geometriske figurer og farvelæren.
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Tekstiltryk – et værkstedskursus
Grafiske mønstre og farve-
eksperimenter



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.

Katrine Røjel er professionsbachelor i tekstildesign, tekstilhåndværk og for-
midling med speciale i tekstiltryk fra Tekstilformidleruddannelsen på Københavns 
Professionshøjskole. Hun har flere års erfaring med undervisning i forskellige 
tekstile fag, og hun underviser på Tekstilformidleruddannelsen i formidling, 
design og tekstiltryk. Katrine Røjel har sit eget værksted, hvor hun arbejder med 
egne designs og udvikling af udstillings- og undervisningskoncepter. Hun har 
deltaget i flere udstillinger, bl.a. Dansk Tekstillaugs udstilling MiniTex17, som blev 
vist i København og Kolding.

Tilmelding

Kursusvært

Medvirkende

Materialeudgifter

• Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Anne Mette Larsen, væver. Har udstillet i både ind- og udland og har modtaget flere 

legater og priser. Vinder af Biennaleprisen i 2011 for værket ”More Asphalt to Ukraine 
– The Movie”, der består af en animationsfilm og to vævede tekstiler. Læs mere på 
www.annemettelarsen.dk.

Ud over kursusprisen må der påregnes et beløb til materialer på 300-350 kroner.

Tekstiltryk er et alsidigt håndværk med mange muligheder for at eksperimentere. 
På dette værkstedskursus får du en grundlæggende introduktion til tekstiltryk med 
serigrafiramme, mulighed for at udvikle dine egne mønstre og afprøve teknikkens 
mange forskellige udtryk. 

Vi skal arbejde med udvikling af grafiske mønstre, som kan kombineres og varieres i 
både frit, fladedækkende tryk og i større eller mindre rapportsystemer. På kurset 
bliver du introduceret til mønsterudvikling gennem arbejdet med geometriske figurer 
og farvelæren.

Du præsenteres for et udvalg af rammer med forskellige motiver, som du kan arbejde 
med. Men der bliver også mulighed for at udvikle egne mønstre, som kan overføres til 
en serigrafiramme. Endelig bliver du præsenteret for forskellige trykblokke, så du kan 
arbejde med mønsterudvikling gennem bloktryk. 

Kursusprogram



Søndag den 30. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, i
ndkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst  
v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 18.00: Aftensmad.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens 
forløb i værkstedet v/ Katrine Røjel.

Mandag den 1. juli  
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: ”Ternede kompositions- 
fortællinger fra et værksted. Om fire steder i 
Midtjylland, The Rolling Table Runner og 
vejen til Moskva.” V/ Anne Mette Larsen.

Tirsdag den 2. juli
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.

Onsdag den 3. juli
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration 
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det 
sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted 
med vejledning.

Torsdag den 4. juli
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: Fortællecaféen: 
”Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske 
efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.

Fredag den 5. juli
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration
til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik 
v/ Katrine Røjel 
Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
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Kl. 20.30: Fernisering for alle kursister.
Kl. 21.30: Koncert med spillemændene fra 
holdet Global folkemusik.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

Lørdag den 6. juli
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. 
Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
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.

Kreativ sommerhøjskole 2019 på Rødding 
Højskole har aktiviteter på fire værksteder:
•   Billedvæv. Mønstre og teknikker fra hele  
      verdenen.
•   Skaftevæv. Mønster og teknikker på skaftevæv.
•   Tekstiltryk. Grafiske mønstre og farveeksperi- 
      menter.
•   Keramik. Mønstre og teknikker.
Morgensang, foredrag og udflugter er fælles 
for de fire hold.

Kreativ sommer højskole 2019 forløber side-
løbende med tre andre kurser:
•   Livsglædens nødvendighed. Livsfilosofisk  
      uge om en muntre alvor og det gode liv.
•   Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og  
      marskens mystik.
•   RUSK 2019. Global folkemusik.

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, filtning, 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.”

Kreativ sommerhøjskole 2019 summer af aktivitet de 
forskellige værksteder. Selv om du kun kan deltage 
på et hold, vil du opleve det som en ekstra inspirati-
on, at se de andre værksteder udfolde sig. 

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