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2012

FOREDRAG & KURSER

Velkommen

KURSER/WORKSHOP

Så står en ny sæson for døren og vi
håber at de valgte emner er noget for
dig.

WORKSHOP - NÅLEFILT
Sted:

I denne sæson vil vi under Domus Felix dagene i september både byde på foredrag
og Workshop, ligesom vi løbende over
året også har foredrag og kurser.
Som sædvanlig gælder det om at melde sig
hurtigt enten på mail eller telefon
efter først til mølle o.s.v.
Din tilmelding er bindende og kursusafgiften skal være indbetalt senest 6
uger før kursusstart, dog skal kursusafgiften for workshop betales senest
2.september.
Kursusafgiften skal indbetales på:
Reg.nr. 1551 konto 0006752446 med
angivelse af navn og hvilket kursus der
betales for.
På gensyn
Hanne Doile
Tilmelding til:
Se det enkelte kursus/foredrag
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Periode:
Underviser:
Pris :

Domus Felix, Bygaden 20,
4320 Lejre
Lørdag den 24.september
2011 kl. 10.30-12.30
Vibeke Ditlevsen
100 kr. + materialer

Tilmeldingsfrist:
Snarest muligt, senest 2. september 2011
Tilmelding på mail:
lisbeth.degn@jensen.mail.dk

I workshoppen vil du prøve at filte en
lille blomst, og du vil måske få blod på
tanden til mere.
Vibeke Ditlevsen har undervist siden
1992.
Vibeke er medforfatter til
"Filtevenindernes Dyrebog"
forlaget Akacia 1998, og er med i den
nye filtebog "Filte Fantasier" fra
forlaget FiberFeber 2010
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WORKSHOP - VÆVEDE ØRERINGE
Sted :
Periode:
Underviser:
Pris:

Domus Felix, Bygaden 20,
4320 Lejre
Søndag den 25. september
2011 kl. 10.30-12.30
Frida Hansen,
tekstilformidler på vej
100 kr.
+ materialer ca. 20 kr.

Tilmeldingsfrist:
Snarest muligt, senest 2. september 2011
Tilmelding på mail:
lisbeth.degn@jensen.mail.dk

Meld dig til denne sjove og uhøjtidelige
lille workshop, hvor vi væver nogle små
luftige smykker, der stives og kan blive
til øreringe/brocher/vedhæng m.m.
Når man først har prøvet de luftige
smykker, kan der væves mere faste efter
samme princip. Teknikken er enkel og
alle kan være med, nye som øvede.

Jubilæumsudstilling med minitekstiler 2011
På Lyngby Nordre Møller afholder Stoftrykker- og Væverlauget en
udstilling med minitekstiler.
Udstillingen åbner d. 2. juli og varer til 17. juli.
www.sogv.dk
Kig også i Damhuset, når du er på de kanter

"Unravel Knitwear in Fashion"
Masser af strik på ModeMuseet i Antwerpen
Hvis sommerferien bringer dig i nærheden af den belgiske by
Antwerpen, så tror jeg, at der er en meget spændende udstilling
på MoMu, kælenavn for ModeMuseet.
Udstillingen hylder strik i modehistorien, og består af intet mere
end 12.000 artikler, der tæller strikkemaskiner, arkivmateriale,
kampagne-billeder og andre artefakter.
Kører frem til august 2011
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WEAVEPOINT 7

BILLEDVÆV

- FOR BEGYNDERE OG ØVEDE

Sted:
Periode:

Sted:
Periode:

Osted Skole, Vævelokalet
Fredag den 13.januar 2012
kl. 17 - 20.40
lørdag den 14.januar 2012
kl. 10 - 15.30
fredag den 3.februar 2012
kl. 17 - 20.40 samt
lørdag den 4.februar 2012
kl. 10 - 15.30
Gina Hedegaard Nielsen
755 kr.

Underviser:
Pris:

Osted Skole, Vævelokalet
Fredag den 11. november
2011 kl. 17 - 20.40
samt
lørdag den 12. november
2011 kl. 10 - 16
Berthe Forchhammer
450 kr.

Tilmeldingsfrist:
Snarest muligt, senest 20. november 2011
Tilmelding på mail:
doile@stofanet.dk
eller tlf. 29806716 efter kl. 18
Til kurset er det nødvendigt at medbringe bærbar PC med væveprogrammet
installeret. Har du ikke programmet, kan
du bestille det i god tid før kurset via
Hanne Doile - håber at kunne skaffe det
for ca. kr. 2.000.
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Underviser:
Pris:

Tilmeldingsfrist:
Snarest muligt, senest 20. november 2011
Tilmelding på mail:
doile@stofanet.dk
eller tlf. 29806716 efter kl. 18
Kurset henvender sig til både nybegyndere samt øvede.
Du vil få styr på de grundlæggende principper, få lært noget om garner, ligesom
du vil kunne hente inspiration til dine
billeder.

7

FOREDRAG

GRØNLANDSKE BILLEDTÆPPER
PÅ NUUK RÅDHUS

FREMSTILLING AF BILLEDER - OG
DERES GRAFISKE UDTRYK

Sted :
Dag:

Sted :
Dag:

Domus Felix, Bygaden 20,
4320 Lejre
Lørdag den 24. september
2011 kl. 14 - 15.30

Foredragsholder: Inger Merete Mortensen
Pris :
60 kr.
Tilmelding:
Ikke nødvendig

Inger Merete vil bl.a. fortælle om sin
fascination af huse i alle deres
forskelligheder. Husene gengiver hun i
sine billeder, hvor materialerne er
stoffer og tråd af enhver art og farve.
Alt er syet i hånden.
Indimellem laver hun også brugskunst, fx
stofskåle, æsker og bogbind.
Inger Merete opfatter sine billeder som
stofmalerier og decoupager, og er bl.a.
meget inspireret af maleren
Friedensreich Hundertwasser.
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Domus Felix, Bygaden 20
4320 Lejre
Søndag den 25. september
2011 kl. 13 - 14.30

Foredragsholder: Gina Hedegaard Nielsen
Pris:
60 kr.
Tilmelding:
Ikke nødvendig

Nuuk Rådhus har over en lang årrække
fået udsmykket deres byrådssal med 13
enestående billedtæpper i format 2,2 x 3
meter vævet af 4 danske vævere.
En udsmykning, som er sammenlignelig med
Dronningens Gobeliner, der hænger på
Christiansborg Slot i København.
Alle tæpper er vævet i håndspunden grønlandsk uld med nordiske billedvævsteknikker, og efter malerier af den
grønlandske maler Hans Lynge.
Gina Hedegaard Nielsen har vævet 2 af
tæpperne, og vil fortælle om hele
udsmykningen og især om proces fra
maleri til vævning af tæpperne.
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DET STARTER ET STED -

OG DET KAN

VÆRE I VÆVEN

Sted :
Dag:

Osted Skole, Kantinen
Onsdag den 25. april 2012
kl. 19

Foredragsholder: Lisbeth Tolstrup
Pris:
60 kr. for medlemmer,
80 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding
Ikke nødvendig

Lisbeth Tolstrup vil tage os med på et
strejftog gennem udviklingen af dansk
tekstilkunst de seneste 100 år med et
særligt kærligt fokus på vævning.
Lisbeth er uddannet håndarbejdslærer i
1979, tekstilformgiver i 1984 og
kunsthistoriker i 2004.
Forfatter til blandt andet,

Hybensyltetøj
Med citron
1 kg rensede hyben, skiver af 2 øko-citroner, saft af 1 citron,
½ l vand, ¾ kg sukker, 1 stang vanilje og 2 tsk atamon.
Pluk orangefarvede store hyben, altså knap modne, først skal stilk
og blomst skæres af alle hyben, derpå flækkes de, og kærnerne
tages ud med en teske, læg dem straks i vand og vær derefter
meget omhyggelig med at rense dem, helst under vand og skyld
dem derefter i flere hold vand. Det er et rigtigt sommerarbejde.
Bring hyben, citronskiver, citronsaft og vand i kog og lad syltetøjet
koge sagte i 6-8 minutter. Tilsæt derpå sukker og flækket vaniljestang og lad syltetøjet koge videre i ca. et kvarter. Fjern skummet,
sluk og tilsæt atamon. Hæld på glas og luk. For at undgå, at de
øverste hyben bliver mørke, kan du dække dem med nogle af
citronskiverne.
Det ser så lækkert ud, og det smager så godt, og det tager en
helvedes tid at rense alle de hyben, men det er arbejdet værd.
Hybensyltetøjet er godt til ost, på yoghurt og sikkert også
almindelig vaniljeis.
God fornøjelse og god sommer
fra Susanne Rishede

Grete Balle tekstilkunstner og billedskaber, Borgen 1996
Tekstile udtryk - en introduktion,

FiberFeber,
samt utallige biografier til Weilbachs
Kunstnerleksikon m.m.
Se mere på: www.lisbethtolstrup.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
Mob. 26 80 65 21

Næstformand
Presse

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

Tel. 46 73 27 30

Kasserer

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

Tel. 57 52 67 83
Mob. 30 23 67 83

Sekretær
Hjemmeside

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

Mob. 21 65 84 65

Redaktion

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

Tel. 46 48 10 12
Mob. 20 66 15 20

Sæbeindkøber

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

Tel. 46 49 60 36
Mob. 29 61 49 36

1. Suppleant

jytte Jensen
Birkevej 7, 4180 Sorø
jytte-jensen@stofanet.dk

Tel. 57 83 20 33

2. Suppleant

Jette Hamborg
Klostervej 1
4171 Glumsø

Tel. 26 45 60 48

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

Vævekredsens Hjemmeside:

www.midtvaev.dk

Vævekredsens Konto:

reg. nr. 1551, konto 6752446

