Korpilombolo kultför.
DOKUMENTÄRT BRODERI
Välkommen till utbildningsdag/ar i Korpilombolo 28-29 september 2019
tillsammans med konstnär Brita Weglin.

Mitt första broderi gjorde jag utifrån en teckning som min dotter hade ritat

Så här skriver Brita:
Broderi, vägen till den långsamma lyckan… Det jag kallar dokumentärbroderi blev för mig själv en
början att hitta tillbaka till glädjen i broderandet. Jag broderar oftast på gamla linnehanddukar eller
dukar som jag har kvar efter mamma eller sådana som jag själv köpt billigt på second hand.
Ta med egna bilder eller fotografier på någon person, någon plats eller miljö, något husdjur, en
barnteckning eller något annat som du har personlig relation till och som betyder något för dig
Fritt broderi kan vara precis vad som helst!
Jag kommer att visa bilder för att inspirera din fantasi.
Material som du ska ta med:
Gamla handdukar eller dukar, gärna linne eller grov bomull. Broderigarn; mouline är mycket bra. Fina
tygbitar, spets med mera för eventuella applikationer. Nålar och sax.
Foton och bilder är ofta i små format. Förmodligen vill du brodera dem i ett större. Om du har
möjlighet är det bra om du kan förstora dem på vanligt papper i förväg i en kopiator.
Ann-Katrin Tideström berättar om ”Kvinnoliv i Norrbotten”, inspirerar oss till eget skrivande.
Byt nålen mot pennan, fånga dina tankar, de kan bli broderade rader eller längre berättelser som ger
ditt perspektiv på Kvinnoliv i Norrbotten!

Praktiskt om kursen
Kursen är på två dagar men har du bara möjlighet att vara med en dag så går det bra.
Vi börjar kl 10.30 på lördagen, (fika innan) håller på till fyra eller längre om du vill. Slutar vid tre på söndagen.
Kostnader: betalas på plats
Lunch: 100 kr/dag - Fika ingår
Middag, lördag, 2-rätters: 200 kr
Boende/frukost: Enkelrum 500 kr och dubbelrum 750 kr // Enklare boende, gemensam toalett och dusch:
Enkelrum 400 kr och dubbelrum 600 kr. Sänglinne, handdukar och frukost ingår
Anmälan senast tisdag 17 september till e-post kajsaw@telia.com. Frågor: mobil 070-571 18 48
Namn, konstförening, eventuell matallergi
Om du vet för boende i dubbelrum - vem ska du dela rum med?

VÄLKOMMEN!

