Hvem
Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand.
Charlotte er uddannet beklædningsformgiver og har tidligere undervist på Tekstilskolen i Holte,
Teknisk skole i Ishøj og Håndarbejdets Fremmes Seminarium i København.
I 2010 blev der stiftet en forening og bestyrelse, og Kursuscenter Emilielunden blev en realitet fra
2011.
Skolen drives under loven om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, og den daglige leder er
Charlotte Wiegand.
Sideløbende designer og fremstiller Charlotte kvindebeklædning bl.a brude- og selskabstøj.
Charlotte er medlem af Skrædderlauget.
Skolen afholder også kurser med skiftende gæstelærere.
- Alle nogle af Danmarks dygtigste indenfor deres område, og som gør sig bemærket i ind- og udland.
- Den kommende sæson vil der blandt andet tilbydes kurser med Stinne Gorell og Karen Marie Dehn
og i foråret kurser med Laura Baruel samt gæstelærere fra udlandet.
I foråret arrangeres desuden studietur til Paris.

Hvor
På Østmøn i skønne naturomgivelser, ca. 2 km fra vandet og tæt på Nordfeld Gods, finder du en ældre
og nænsomt renoveret landejendom. Ejendommen danner sammen med øens smukke natur en
inspirerende ramme om skolen.
MED START FRA FEBRUAR 2012 AFHOLDES KURSER I KØBENHAVN.
Det foregår på Håndarbejdets Fremmes Seminarium - Frederiksborggade 32 , 1. sal - 1360 Kbh. K

Hvad
Vi tilbyder dag- og weekendkurser samt foredrag og konferencer, med forskellige temaer indenfor det
tekstile område.
Skoles vision er at skabe et dynamisk og kreativt lærings- og arbejdsmiljø med undervisning af høj
faglig kvalitet med mulighed for faglig fordybelse.
Udover at fordybe dig i mode, beklædningsformgivning og tekstildesign, vil du forhåbentlig opleve en
behagelig atmosfære med ro til inspiration og eftertænksomhed.
For at tilgodese den enkelte kursist bedst muligt optages max. 8 - 10 på hvert hold.

Faciliteter
Undervisningen foregår i velindrettede lokaler der rummer alle relevante maskiner og materialer.
Moderne symaskiner, overlockere, fixer- og damppresse, knapmaskine, tilskærerborde mm..
Som kursist er du selvfølgelig velkommen til at benytte dig af skolens samling af diverse sy-, tilskærersamt mode- og tekstilbøger, bl.a. modemagazinet Collezioni og tilskærerbladet Rundshau. Desuden
råder skolen over en syprøvebank der kan være af stor nytte, enten i undervisningen eller i dit
selvstudie.

Kursusemner
Fordi skolen er en lille og flexibel skole, har vi – alt efter mode og efterspørgsel – mulighed for hurtig
temafornyelse. Derfor vil der ofte være flere kurser end dem der fremgår af brochuren. Hvis nogen
ønsker kurser indenfor særlige områder, er der også mulighed for at imødekomme dette.
I ferier tilbyder vi særlige temakurser, og en gang om året arrangerer vi en studietur til udlandet, med
relevante virksomheds- og forretningsbesøg. Vi opsøger også museer og kulturelle begivenheder.

Overnatning
I forbindelse med weekendkurser er der mulighed for indkvartering i dejlige, enkelt eller
dobbeltværelser, hvor badeværelse, tekøkken samt opholdsstue er til din rådighed. Prisen er 200,- per
overnatning.

Tilmelding
For at tilmelde dig et hold har du følgende muligheder:
1) betaling via check.
2) overførsel af beløbet til vores konto i Møns Bank
Reg. 6140
Kontonr. 0001037843
Husk at angive holdnummer, navn, mailadresse og telefonnummer. Din tilmelding er først gældende
når vi har registreret din indbetaling.
Hvis du intet hører fra os, er du automatisk optaget på det ønskede hold, og du vil først en uge før
kursusstart blive kontaktet med oplysninger om hvad du skal medbringe på kurset.
Skulle holdet allerede være overtegnet, kontakter vi dig så snart vi har registreret din indbetaling.
Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.
Som en af de eneste skoler tilbyder vi muligheden for at bytte en dag, hvis du er forhindret. Dog
forudsat at der er plads på et andet hold.
Derudover er det også tilladt at overføre en sydag til næste sæson, hvis man er tilmeldt et hold den
kommende sæson.
Disse muligheder vil give dig fuldt udbytte af dit kursus.

Hold 1 til 10
Kurser ved Charlotte Wiegand
Intensive, lærerige og inspirerende kurser. Om du er øvet eller nybegynder, har kendskab til syning &
tilskæring eller om det er helt nyt for dig. Her vil du kunne finde rum og mulighed for at arbejde med
præcis det du ønsker.
Undervisningen er individuel, og tager udgangspunkt i det faglige niveau du behersker.
Du kan arbejde med tilskæring, lave grundforme, drapere eller arbejde med færdige mønstre.
Du kan f.eks. sy jakker/frakker i uld, silkekjoler, skindbukser, tøj til børnene eller tylsskørt til
barnebarnet.
Under kyndig vejledning, hvor der også tages højde for snit, form, design, presning,
indlægsmaterialer, tilretning og de gode håndværksmæssige principper.
Og med stor glæde og kærlighed til håndværket.

Ugehold - 40 timer - kr. 2175,Hold 1 mandage 9.30 - 13.30
Hold 2 mandage 14 - 18.00
Hold 3 tirsdage 10 - 14.00 (Fuldt booket. Kontakt mig for venteliste)
Hold 4 tirsdage 17 - 21.00
Hold 5 onsdage 10 - 14.00
Disse fem hold starter uge 36 til & med uge 50.
Ingen undervisning i uge 38, 41, 42, 44 & 45.

Weekendhold lørdage eller søndage - 28 timer - kr. 1630,Hold 6 den 2/9 – 30/9 – 21/10 – 25/11
Hold 7 den 8/9 – 27/10 – 17/11 – 1/12
Hold 8 den 9/9 – 28/10 – 18/11 – 2/12
Hold 9 den 13/10 – 10/11 – 24/11 – 8/12
Alle dage fra kl. 9.30 - 16.30.

På Møn
I København (Fuldt booket. Kontakt mig for venteliste)
I København (Fuldt booket. Kontakt mig for venteliste)
I København

Helt weekendkursus kr. 1090,Hold 10 den 15. & 16. december – Begge dage fra 9.30 – 16.30.

Overlock kursus kr. 725,Hold 11 lørdag den 29. september kl. 9.30 – 15.00.
Her kan du lære at bruge din overlocker, lære at udnytte de muligheder den har.
Tråde den, at indstille skærebredde, differential transport, stinglængde, trådspænding osv.
Hvornår man bruger de forskellige sømme, og i hvilket materiale.
Kort sagt, - at blive herre over din maskine!

Strik med Stinne Gorell - kr. 825,-

Jeg er meget glad for at kunne tilbyde dette endags inspirations-, ”kom i gang” eller ”kom videre”
kursus med Stinne Gorell.
Stinne er en engageret ildsjæl, med en glæde og stolthed over sin virksomhed og sit strik.
Hun designer og får produceret sine strikkede kollektioner i Danmark
og Bolivia.
Kreativitet, passion, kvalitet og håndværk har dannet grobund for et brand der forhandles i et
stadigt stigende antal af luxuriøse butikker i Norden.
Hold 12 Fredag den 26. oktober kl. 16 - 21.30.
På kurset vil du få vejledning i
- hvordan du kan indsamle inspiration og udvikle egne modeller
- hvordan du kan lave moderigtige og flatterende modeller til din kropstype og ansigtsform
- hvordan, selv meget begrænsede, strikkekompetencer kan give et professionelt og æstetisk resultat
- hvilke uldtyper, der egner sig bedst til den givne opgave
Kursisten kan med fordel medbringe
- udklip eller opskrifter denne er inspireret af
- uldgarn, som kursisten mangler inspiration til at benytte
- arsenalet af strikkepinde.

Lær frihåndsbroderi på strik og beklædning - 3 sting 1000 muligheder
med Karen Marie Dehn - kr. 825,-

Endnu en lærer som jeg glæder mig meget til at byde velkommen på Emilielunden.
I foråret stiftede jeg bekendtskab med Karen Maries vidunderlige og livsbekræftende blog, som giver
en lyst til at smide alt hvad man har i hænderne, - og kaste sig over broderiet.

Karen Marie Dehn er uddannet håndarbejdslærer og har 25 års erfaring med formidling i
forskellige sammenhænge. Driver firmaet og bloggen karenmarie.nu – med design til magasiner,
styling-opgaver, kurser og workshops for børn og voksne i textile og beslægtede fag.
Karen Marie forstår at formidle broderiet bredt, med glæde, farver, finurlige detaljer, gedigent
håndværk og smittende energi.
HOLD 13 Lørdag den 17. november kl. 10 - 16.00.
På 6 timer lærer du mindst 3 super anvendelige broderisting, teknikker til at overføre
motiv til strik, en masse fif og teknik, samt noget om stoflighed og udtryk.
Når du går hjem er du blevet rigere på et helt unikt broderi, en masse ny viden som gør dig
parat til nye broderi-projekter og en ny inspiration til at arbejde videre på.
Alle kan være med, hvad enten du er begynder eller øvet – det er slet ikke svært! Du
skal blot medbringe broderigarn/tyndt strikkegarn, noget strik du vil brodere på, samt alm.
sytilbehør.

