Mini-workshop i Udsholt

Lær serigrafi og tryk løs (1 - 3 deltagere i 8 timer)
for nybegyndere og gengagere/rutinerede

Du lærer det samme som på et weekendkursus og
får mere plads og skræddersyet vejledning til dine
opgaver. Tiden kan fordeles over 2 gange á 4 timer,
og timeantallet kan forlænges.
Fotografier, tegninger m.m. kan trykkes på næsten alle
flader med en serigrafisk trykramme. Lær en uteknisk og
ressourcevenlig metode med mange muligheder. Indlæring
med fokus på idérigdom og genbrugsmaterialer skærper
kreativiteten.
Workshop-indhold
- Trinvis gennemgang af serigrafi-processen
- Demo af flade/ovale tryk på forskellige materialer
- Hvordan foto, tekst og grafik klargøres til trykmotiv
- Hvordan man laver en trykramme og belyser sit motiv
- Lav trykrammer med dine egne motiver
- Tryk dine egne motiver (foto, grafik, tegning m.m.)
- Du beholder dine trykrammer efter kursus
- Et stort udvalg af trykrammer med motiver til fri anvendelse
- Support til dine tryk-opgaver i alle typer materialer
- Lær mere om billedkunst, teknik og optiske tricks
Skal du selv lave trykrammer skal de til mørketørring i ca. 12
timer før du kan bruge dem, så workshoppen er over 2 gange.
Du medbringer maling og trykmaterialer
Med akrylmaling kan du lave tryk på bl.a. kraftigt papir,
pap, lærred, træ, tekstil m.m. Øvrige materialer til tryk er til
rådighed. Skal du trykke på tekstil medbring tekstilfarve.
v. 1 forbehold for ændringer uden varsel

Dine motiver i valgfri størrelse
Du har mulighed for at vælge at få lavet trykrammer i valgfri
størrelse. Alle typer motiver kan anvendes og bedst på en
USB. Få support til dine motiver inden workshoppen.
Køb trykrammer og materialer
Du kan købe trykrammer og materialer, så du kan arbejde
videre med serigrafi. Betaling kontant eller mobilepay.
Pris og dato
Workshoppen kan foregå alle ugens dage, typisk kl. 10-18.
Pris excl. moms (momsfri for private kursister) er vist for
h.h.v. 1 gang 8 timer / 2 gange á 4 timer.
1 deltager kr. 2.800 / kr. 3.200
2 deltagere kr. 3.200 / kr. 3.600
3 deltagere kr. 3.900 / kr. 4.500
Indrettet kunstnerbolig med grøn arbejdsro
En autentisk kunstnerbolig med malepletter fra 1996. Indrettet
med et serigrafi-værksted og 2-3 tryk/arbejdsborde og god
gulvplads. Placeret i et grønt område er det en mental oase for
kreativitet. Kort cykeltur til stranden.
Har du spørgsmål er du altid velkommen. Jeg tør godt garantere et
stort udbytte og tilfredshed baseret på god erfaring med disse workshops, og fordi det er totalt underholdende at lave tryk.
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