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FOREDRAG & KURSER

Velkommen
Så står en ny sæson for døren, og vi håber,
at de valgte emner er noget for dig.
I denne sæson vil vi høre foredrag om den
tekstile forskning. Vi vil starte vævekursus
for begyndere, eller for dem, der skal have en
genopfriskning af tidligere lærdom, ligesom et
kursus om dobbeltvævningens mysterier vil blive
sat i gang..
Som sædvanlig gælder det om at melde sig hurtigt enten på mail, telefon eller tilmeldingsblanket, efter først til mølle o.s.v.
Din tilmelding er bindende.
Kursusafgiften skal være indbetalt senest 6
uger før kursusstart hvis ikke andet er anført.
Kursusafgiften skal indbetales på:
Reg.nr. 1551 konto 0006752446 med angivelse af
navn og hvilket kursus der betales for.
På gensyn
Hanne Doile

Bindende tilmelding til:
Hanne Doile
Neergaardparken 14
4140 Borup
E-mail: doile@stofanet.dk
Tlf. 29 80 67 16 efter kl. 19

KURSER
VÆVEKURSUS FOR DIG, SOM VIL PRØVE
AT VÆVE
Sted

Osted skole,
vævelokalet på 2.sal

Periode

Mandage,
den 13., 20. og 27. sept.
den 4. og 25. oktober,
den 1., 8., 15., 22. og
29. november,
samt 6. og 13.december 2010
Fra kl. 19.00 til 21.45

Underviser

Paulette Adams

Pris

1.345 kr. for 36 lektioner

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest
15. august 2010

Tilmelding

på doile@stofanet.dk, eller
tlf. 29806716 efter kl. 17
eller tilmeldingsblanket.
Kursusafgift betales senest
1. september 2010
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En kort introduktion til vævning.
På kurset vil du prøve kræfter med vævningens
mysterier, og på de 36 lektioner vil vi lave
nogle mindre og meget forskellige ting, så du
efter kurset vil vide lidt om, hvad vævning
har at byde på.

Vi skal arbejde med forskellige traditionelle
og utraditionelle materialer, som vi laver til
brugbare genstande, fx pulsvarmere og overkommelige projekter.
Dette kursus kræver ingen forkundskaber, men du
kan også komme, hvis du har vævet for mange år
siden og gerne vil i gang igen.
Kurset er tilrettelagt i faste rammer og vil
forudsætte samarbejde kursisterne imellem.
Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide
mere, er du velkommen til at ringe til

Paulette Adam på tlf. 57640500 eller på
mail: paulette@qvade.dk
Der vil efterfølgende være mulighed for at
væve videre i lokalet om onsdagen eftermiddag,
såvel som aften, dog kræver dette medlemskab
af Midtsjællands Vævekreds.
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DOBBELTVÆVNING
Sted

Osted skole,
vævelokalet på 2. sal

Søndag vælger vi garner og kvaliteter tilrettelægges.
Vi skriver opskrifterne klar til jeres opsætninger på vævene i vævelokalet.
Der vil efter kurset være mulighed for at fortsætte med at væve i lokalet om onsdagen måske vil nogle sætte fælles trende op.
Det kræves dog medlemskab af Midtsjællands
Vævekreds (kontingent 200 kr.)

Periode

Lørdag den 8.1.
og søndag den 9.1.2011
Fra kl. 9.00 til 15.50

Underviser

Lørdag: Berthe Forchhammer
Søndag : Lotte Dalgaard

Pris

kr. 480

Tilmeldingsfrist

Snarest muligt og senest
15. november 2010

FOREDRAG

Tilmelding

på doile@stofanet.dk eller
tilmeldingsblanket,
kursusafgiften indbetales
senest 1.12.2010

TEKSTIL FORSKNING

Kurset henvender sig til dem, der gerne vil
være bedre til at arbejde med deres egne
dobbeltvævninger, men som stadig mangler
overblik og færdigheder i bindingstegning og
udregning til dobbeltvæv.
Lørdag er der teori med Berthe, der skitses og
udarbejdes bindingstegninger i Weavepoint til
egne opsætninger.
6

Inspiration kan findes i "Doppelgewebe in der
handweberei" af Ursina Arn-Grischott.

Sted

Domus Felix,
Lejre Bygade 20, 4320 Lejre

Dag

Onsdag den 29. september
2010 kl. 19

Foredragsholder

Marie-Louise Bech Nosch

Pris

60 kr. for medlemmer,
80 kr. for ikke medlemmer

Tilmelding

Ikke nødvendig

Marie-Louise Nosch er tekstil forsker og leder
af Danmarks Grundforskningsfonds Center for
Tekstilforskning ved Københavns Universitet.
Marie-Louise besidder en unik specialviden
inden for sit område, og har en betragtelig
produktion af internationale videnskabelige
arbejder.
Hun har modtaget flere hæderspriser for
sin forskning.
Centret har med Marie-Louise Nosch i spidsen
skabt international opmærksomhed om dansk
tekstilforskning - bl.a. ved at dokumentere, at
oldtidens klæder i Danmark var langt mere
farvestrålende, end de ser ud efter flere
tusinde år i en mose.
Marie-Louise vil fortælle om centrets daglige
arbejde, og om hvad der rør sig lige nu.

BINDENDE TILMELDING
Vævning for begynder
Navn:

Tlf.:

Adresse;
CPR.nr.:

Kommune:

Underskrift

Pris: 1.345 kr.

Betaling senest 1. september 2010 på
Reg.nr. 1551 konto 0006752446
-----------------------------------------------

BINDENDE TILMELDING
Dobbeltvævning
NB. Vi arbejder på at afholde endnu et
foredrag i foråret 2011,
hold derfor øje med vores hjemmeside.

Navn:

Tlf.:

Adresse;
CPR.nr.:

Kommune:

Underskrift

Pris: 480 kr.

Betaling senest 1. december 2010 på
Reg.nr. 1551 konto 0006752446
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Bestyrelsen ønsker alle i Vævekredsen en

god varm sommer

Lad os håbe, at vandet bliver, så vi i det
mindste kan soppe i det.

Husk at tjekke vores hjemmeside
www.midtvaev.dk
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Bestyrelsesmedlemmer
Formand

Annette Møller Pedersen
Hegnet 13, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø
E-mail: amp@amp-kunst.dk

Tel. 46 49 65 21

Næstformand
Presse

Lisbeth Degn Jensen
Dragevej 8, 4040 Jyllinge
E-mail: lisbeth.degn@jensen.mail.dk

Tel. 46 73 27 30

Sekretær

Maj Britt Bille Nielsen
Roneklintvej 25, Roneklint, 4720 Præstø
E-mail: mai_britt_bille@hotmail.com

Tel. 55 99 89 17

Kasserer

Karin Tobiasen
Elmevej 5, 4140 Borup
E-mail: arka@post.tele.dk

Tel. 57 52 67 83

Redaktion

Susanne Rishede
Gl. Byvej 22, 4320 Lejre
E-mail: rishedesus@hotmail.com

Tel. 46 48 10 12

Medlem

Karin Rasmussen
Sønderlundsvej 71, 4000 Roskilde
kmr@tdcadsl.dk

Mob. 21 65 84 65

1.Suppleant
Sæbeindkøber

Lis Løschenkohl
Lammestrupvej 48, 4140 Borup
E-mail: sorenlis@sorenlis.dk

Tel. 46 49 60 36

2.Suppleant

Jette Hamborg
Klostervej 1
4171 Glumsø

Tel. 57 64 61 68

Skoleleder

Hanne Doile
Neergaardsparken 14, 4140 Borup
doile@stofanet.dk

Tel. 29 80 67 16

Revisor

Eva Kirkø
Møllevang 54, 4140 Borup
E-mail: kirk@mollevangborup.dk

Tel. 57 56 04 54

Foreningens WEB adresse: www.midtvaev.dk
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