
Farver og teknikker.  
En del af Kreativ sommerhøjskole 2020

Udgangspunktet er de japanske farveteknikker, 
og vi skal arbejde med simple udgaver af ikat, 
tie dye og shibori som inspiration.

28. juni - 4. juli 2020

Skaftevæv



På dette kursus skal vi farve tråde til vævede projekter. Hvordan og hvornår i væveprocessen, man kan 
farve sin tråd, afhænger af teknikken og det udtryk, man vælger.

Der er mulighed for at farve tråden, inden der laves trend, eller man kan farve islættet, mens der er gang i 
væven. Eller hele det vævede tekstil kan farves, når det er rullet af bommen.

Inspirationen til vores egne indfarvninger og vævede prøver hentes fra de japanske farveteknikker, og vi 
skal arbejde med simple udgaver af ikat, tie dye og shibori. 

På kursets første dag arbejder vi sammen med det parallelle billedvævshold og indfarver garner til trend 
og islæt. Der arbejdes med naturlige farvestoffer på bomuld og uld. Cochenille, indigo og birk er de 
farvestoffer, der vil være til rådighed, og danne den palet, vi vil dykker nærmere ned i – rødlige, blå, gule 
og grønne nuancer.

Der arbejdes med simple 4-8-skaftede teknikker på skaftevæven afhængig af deltagernes forudsætninger 
og kendskab til vævning.

Tilmelding 
Pris: 4.850 kr. på dobbeltværelse uden bad (tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).  
5.350 kr. på dobbeltværelse med bad. Tilmelding via vores hjemmeside:  
www.rhskole.dk (under KORTE KURSER) eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.

Materialeudgifter
Der må påregnes en materialeudgift på ca. 350 kr. som betales direkte til underviseren.

Underviser
Helle Trolle
Helle er uddannet fra Designskolen Kolding i 1993 med fokus på væv. Hun arbejder med faget både som 
underviser, selvstændig designer og som værkstedsleder på Designskolen Kolding. Hendes tekstiler har 
været vist i mange sammenhænge. Senest har hun modtaget Kunsthåndværkerprisen af 1879 og kurateret 
en tekstiludsmykning på Nærum Gymnasium. Helle Trolle udgør en tredjedel af kunstnergruppen Tekstile 
Illusioner, som de sidste 12 år har været aktiv på den tekstile scene med udstillinger og udsmyknings-
opgaver. Læs mere her: www.tekstile-illusioner.dk og www.cargocollective.com/hellerudetrolle.

Medvirkende
• Anja Rykind-Eriksen, forstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
• Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
• Lene Kirkegaard, foredragsholder, højskolelærer, cand. pæd.
• Dúo Gato Negro, der består af sanger Mike Hecchi og kontrabassist Michell Smedegaard Boysen. 

Duoen optræder med sange fra den caribiske og latinamerikanske sangskat.
• Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent.

Kursusbeskrivelse H
elle Trolle, underviser, designer 

og væ
rstedsleder



28.
juni

Søndag den 28. juni
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/ Helle Trolle.

29.
juni

Mandag den 29. juni
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: ”Marskens maler. Om Emil 
Nolde” v/ Lene Kirkegaard.
Nolde er født i det sælsomme flade marskland 
med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. 
Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt 
for sine blomsterbilleder, men også for sine 
stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser blandt 
andet til Ny Guinea kan spores i hans kunst. Emil 
Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, 
og han var en kort periode medlem af kunstner-
sammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling 
i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede 
af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af 
Nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil 
Nolde forført af det nazistiske regime, hvilke 
forbindelser havde han, og hvordan gav det sig 
udtryk? Hvordan skal vi i dag efter den nye viden 
forholde os til hans smukke værker? 

30.
juni

Tirsdag den 30. juni
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.

1.
juli

Onsdag den 1. 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 syd-
jyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-20.30: I Rødding Frimenighedskirke: 
”10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Koncert med 
fortællinger” v/ Pia Dahl.
Hvor mange blokfløjter har Pia Dahl? Det ved 
hun knapt selv. Men de ti bedste og mest for-
skellige i hele samlingen får lov at komme med til 
denne spændende musikfortælling. Den største 
blokfløjte er på størrelse med Pia selv, og den 
mindste bor i hendes dametaske. Pia fortæller 
om blokfløjterne, ”ur-instrumentet”, og hun viser 
os forskellen på klange, muligheder, vaner og 
traditioner. Der er folkemusik på programmet og 
musik fra forskellige tider.

KursusprogramH
elle Trolle, underviser, designer 

og væ
rstedsleder



2.
juli

Torsdag 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.

3.
juli

Fredag den 3. juli
Kl. 9.30-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-12.00: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik v/ Helle Trolle.
Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene 
på Kreativ sommerhøjskole 2020.
Kl. 21.30: Koncert med Dúo Gato Negro. 
 Koncerten er bygget op omkring sange fra den 
caribiske og latinamerikanske sangskat.
Derefter ostebord og festhygge.

4.
juli

Lørdag den 4. juli
Kl. 9.00: Morgensang. 
Derefter afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8, morgensang 
kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe 
kl. 21.

Kreativ sommerhøjskole 2020 på Rødding 
Højskole har aktiviteter på tre værksteder
• Skaftevæv. Et farverigt univers.
• Billedvæv. Et farverigt univers.
• Sy og design til beklædning. Et farverigt uni-

vers.

Kurset forløber parallelt med to andre kurser:
• Naturvandringer. Vadehavet og marsken.
• Analog fotografi og mørkekammerteknik.


