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Brænder du for design, godt håndværk, film, historie og for at 
lære noget nyt? Så kan du her i foråret deltage i et spændende 
projekt, som Kursuscenter Emilielunden står for, i samarbejde 
med Samlermuseet og Filmfabrikken på Møn.

Alle fra 15 år og opefter kan deltage,- måske du går i 
10.klasse og drømmer om en uddannelse indenfor de krea-
tive fag? Eller du brænder for  at tegne og sy i din fritid? Eller 
går på billedkunstskole/designskole eller lignende, og tænker 
at dette kunne være endnu en udfordring i din uddannelse. 

Har du mulighed for at deltage udvalgte weekender i foråret 
ER DET HER LIGE NOGET FOR DIG!

Et brag af et projekt,- som afsluttes med en udstilling (med 
mood board, film og giner) på Samlermuseet, som deres 
særudstilling 2015, med fernisering i Kr. Himmelfartsdagene.

Processen dokumenteres med små film/teasers, som det  
vil være muligt at følge på Samlermuseet og Emilielundens 
hjemmeside.

Vi starter med to workshopweekender 14.-15. og 21.-22. 
marts, sammen med designer Mette Hørsted.
Det er et krav at du deltager i mindst een af de to weekender.

Vi skal besøge Samlermuseet, indsamle ideer, måske tegne, 
fotografere, filme.
Nogle skal indhente info vedr. en bestemt tidsperiode, den 
tids farver, stoffer, snit/design samt kulturelle aspekter.
Efterfølgende skal der laves moodboard (inspirationstavle).
Ud fra dine ideer, skal du designe et beklædningssæt, et værk 
som er inspireret af genstande på Samlermuseet.
 
Du kan vælge at arbejde tekstilt, strikke, sy, brodere, trykke, 
arbejde med genbrug, i papir, rive i stykker, sætte sammen, 
male, lave en hel kjole i kaffeposer, lave tounure med kokos-
nødder...
Eller lave en historisk korrekt beklædningsgenstand.

Valget er dit,- vi vil gerne overraskes!

Det er ikke et krav, at det skal være brugsvenligt. Men det skal 
præsenteres på en gine.
Og der skal være sammenhæng mellem mood board og det 
endelige produkt/værk.

Der vil være vejledning i forskellige weekender i perioden 
hvor relevante lærerkræfter hentes ind, afhængig af hvilken 
faglærer der er brug for.
Det vil være muligt at overnatte på Emilielunden, hvis du 
kommer langt fra Møn.
Det er gratis at deltage, dog skal du selv betale dine materi-
aler. 

Eneste krav er, at du er med i mindst een af de to workshop-
weekender. Og at du kaster alle dine kreative evner i pro-
jektet. At du har lyst til at blive udfordret, måske blive skub-
bet lidt ud over kanten. Og at du vil deltage aktivt i et godt 
fælleskab med andre deltagere.

Vi tør godt love dig, at det bliver sjove, udfordrende, ud-
viklende og  arbejdsomme dage.
Med et fællesskab med andre der brænder for design, det 
gode håndværk, film og historie.

For yderligere information: Kursuscenter Emilielunden – mail: 
charlottewiegand@gmail.com

Tilmelding: send en mail til charlottewiegand@gmail.com 
med en kort beskrivelse af dig selv, samt hvad du laver. 

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Kursuscenter Emilielunden er en skole indenfor de tekstilfaglige fag, hvor vi har fokus på det gode håndværk på et højt niveau 
og kærlighed til håndværket. Skolen har kurser året rundt, og der kommer deltagere fra hele landet. Se www.emilielunden.dk
 
Filmfabrikken er for alle, der er interesseret i filmproduktion. Skolen er lokalt baseret, og ligger i Stege. Filmfabrikken ønsker 
at opdrage og kvalificere børn og unge i mediebrug, give film- og kunstforståelse, håndelag og kommunikationsfærdigheder.

Thorsvang Danmarks Samlermuseum er et levende museum, som omfatter en hel unik samling af gamle ting og sager, som 
er sammensat som små butikker, - blandt andet en købmandsbutik. Altsammen i den gamle tørmælksfabrik i Lendemarke.

Designer Mette Hørsted er uddannet fra Designskolen Kolding. Hun har arbejdet som fashion- og printdesigner for forskellige 
firmaer i Danmark. Siden 2008 har hun undervist på designskoler i Danmark og Europa, blandt andet Central St. Martin, Royal 
College af Art, Estonian Academy af Art.
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