Kurser
Emilielunden
efterår
2015

Syning, tilskæring, stilkursus og meget mere.
Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere indenfor
det tekstile område, i skønne omgivelser på Møn.
Kommer du langvejs fra, kan du overnatte i et af vores dejlige gæsteværelser.

Fokus på
det gode håndværk
Syning og tilskæring. Kurser ved Charlotte Wiegand
Intensive, lærerige og inspirerende kurser hvor du kan
fordybe dig, og har tid til at udvikle dine ideer.
Og give syningen, tilskæringen og dine produkter den
fulde opmærksomhed.

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.
Du vil have mulighed for at arbejde med egne grundforme. Jeg har udviklet en teknik, så det er muligt for
alle at komme i gang. Og man vil derfor ganske hurtigt kunne komme i gang med at designe sine egne
modeller.

Og selvfølgelig nyde samværet med andre syinteresserede. Som brænder for præcis det samme som dig.
Om du er øvet eller nybegynder, har kendskab til
syning og tilskæring, eller om det er helt nyt for dig, vil
du kunne finde rum og mulighed for at arbejde med
præcis det du ønsker.

Derudover kan du bruge min “opskriftsbog”, hvor du
med udgangspunkt i din egen grundform, kan arbejde
videre med mine designs. Jeg laver et mindre tilskæringskompendie, som du får udleveret.

Undervisningen er individuel, og tager udgangspunkt i
det faglige niveau du behersker.

W W W.EMILIELUNDEN.DK

KURSUSCENTER EMILIELUNDEN, NORDFELDVEJ 15, 4780 STEGE
CHARLOT TEW IEGAND@GMAIL .COM
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Ugehold på Møn v/ Charlotte Wiegand:
Mandage 9.30 - 13.30
Mandage 14 - 18
Tirsdage 10 - 14
Tirsdage 17 - 21
Onsdage 10 - 14

Pris: 2175,Starter uge 36 (mandag d. 31/8) til og med
uge 47 (onsdag d. 18/11).
Ferie uge 42 og 43.

Weekendhold på Møn:
Lørdagshold 5/9, 26/9, 31/10 og 21/11 			
eller							
Søndagshold 6/9, 27/9, 1/11 og 22/11			

Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30
Pris: 1630,-

Weekendhold i København:
Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30
Pris: 1975,-

Lørdagshold 29/8, 19/9, 17/10 og 14/11
eller
Søndagshold 30/8 , 20/9, 18/10 og15/11

Internatkurser på Møn:
Torsdag d. 8/10 - kl. 17-21.00
Fredag 9/10, lørdag 10/10 og søndag 11/10
kl. 9.30-16.30

Pris: 2050,- incl. overnatning og let måltid
den første aften.

Fredag d. 4/12 kl. 17-21.00
Lørdag d. 5/12 og søndag d. 6/12
kl. 9.30 - 16.30

Pris: 1475,- incl. overnatning og let måltid
den første aften.

Syet på
Kursuscenter
Emilielunden

Det er altid muligt at bytte en sy-dag, hvis man er
forhindret! Læs alt det praktiske om kurserne på
Emilielunden på side 6 - 7.
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Sykurser med Sara Lindgaard
Barselshold

Pris: 1975,- (kan betales i to rater)

Torsdag den 8/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11 og
26/11 (minus uge 42). Hver gang kl. 10 - 14.

Holdet vil være indrettet børne- og mødrevenligt
med sofa, te og kaffe, plads til både at arbejde og hygge sig med andre møder med samme interesse for
syning og babyer! Der er masser af plads til at stille
barnevognen ude i lukket have med fred og ro.. kort
sagt et skræddersyet kursus for ”mor & barn” :-)

Dette er holdet for dig der er på barsel eller går
hjemme med dit barn – på kurset er der mulighed
for at have din baby med og der er ikke noget du skal
nå... se dette som ”legestue for mødre” - hvor design,
syning, hygge, frikvarter/pusterum og bleer går hånd
i hånd!

Vel mødt til et hyggeligt hold med plads til baby,
symaskine og skønne projekter!

Hovedfokus ligger på at lave enten babytæppe til
den lille, voksiposebetræk eller ”let og lækkert tøj
til mama” - dvs ud af joggingbukserne og på med
tøj, hvor du ser dejlig overskudsagtig ud – uden det
strammer og er besværligt, når der evt. skal ammes
eller trilles med barnevognen.
Du bestemmer, hvad du har lyst til at kaste dig over.
Der vil være grundmodeller til rådighed for at kunne
komme hurtigt i gang.
Sara, der underviser på dette hold er designer og stylist og med to små børn ved hun hvad der kan gøre
en væsentlig forskel, når man gerne vil se godt ud let
og hvor meget der skal tages hensyn til med en lille
bebs på armen..

Detaljekursus

Dette er et kursus, hvor du bliver ”fyldt på” - dvs. vi
laver ikke et stykke færdigt tøj med en udvalgt teknik
– formålet er, at du efter dette kursus har lavet en lille
mappe fuld af gode teknikker og idéer, som du vil
kunne bruge igen og igen mange år frem over.

Lørdag den 7. november kl. 9.30 - 16.30
På dette kursus får du de allerskønneste teknikker
til anderledes, finurlige og skønne detaljer der kan
gøre en verden til forskel for dine projekter – serveret enkelt og mangfoldigt, lige til at plukke af – du
vil blive introduceret for både draperede, foldede,
syede, broderede og trykte teknikker du snildt kan
lave derhjemme – og få et professionelt resultat med
enkle midler.

Vær opmærksom på, at disse detaljer ikke indgår i
normale sykurser – dvs. at du altså ikke kan opnå
denne viden ved at tilmelde dig et almindeligt sykursus... Dette er et specielt tilrettelagt kursus for
Emilielundens kursister.
Alle uanset niveau kan deltage.

Pris: 785,-
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Stilkursus med Sara Lindgaard
Lørdag den 17. oktober kl. 10 - 16.30

Pris: 785,-

Velkommen til en lærerig dag fuld af stil, form, farver,
snit, tilbehør og meget, meget mere.
På dette stilkursus får du bla. et foredrag om kropstyper og hvordan man udnytter sin kropsform bedst
muligt. Du vil se kroppen på en ny måde, der vil
hjælpe dig, når du skal designe og sy tøj selv, eller når
du går ud og shopper.
Du vil blive vist eksempler på, hvor enkelt du kan
betone din stil og understrege din personlighed. Jeg
vil i samarbejde med min gine vise dig “det klassiske
sorte sæt” og hvordan det styles på 117 forskellige
måder - inspirerende og lige til at bruge hjemme i dit
eget klædeskab.
Vi snakker om selvopfattelse og førstehåndsindtryk og
hvordan man kan lade sit tøjvalg understrege sin personlighed. Du vil se eksempler på forskellige stiltyper.
Du vil modtage en kropsanalyse som vi sammen taler
om, så du ved, hvad du med fordel kan kigge efter, når
du vælger materialer, snit, længder og silhuet.
Der vil være mulighed for at skitse forslag til designs,
der vil klæde din figur.
Der gives forslag til en brugbar grundgarderobe og
hvilke dele der kan redde dig fra den klassiske “jeg
har skabet fyldt og ingenting at tage på”-situation.
Det hele præsenteres med billeder, tøj, stof, tasker,
sko, tørklæder, smykker, sminke og meget mere, så
der visuelt bliver masser at se på og røre ved i løbet
af dagen.
Alt i alt et meget anvendeligt kursus ligegyldigt
om du ønsker at styre uden om fejlkøb eller ønsker
bredere forståelse af, hvad der klæder din krop og
hvorfor - både når du shopper eller syr dit tøj selv.
Jeg deler ud af mine erfaringer, tips og tricks som
både stylist, designer og underviser - du får således
et shortcut til en bedre, stilsikker garderobe, du vil
elske at bruge!

Sara Lindgaard

Sara er uddannet beklædningsdesigner fra Margrethe Skolen, mønsterkonstruktør fra
Københavns Tilskærer Akademi og tekstilformgiver fra Hellerup Tekstil Akademi.
Hun har arbejdet med bestillingsarbejder for private, som underviser på bla. Margrethe
Skolen og på Københavns Tilskærer Akademi og arbejdet freelance som designer, illustrator og mønsterkonstruktør for forskellige designvirksomheder.
Sara har haft sit eget tøjmærke LINDGAARD, som hun solgte i ind- og udland, inden hun
flyttede til Indien.
Som en naturlig forlængelse af design og beklædning, har Sara arbejdet som stylist og
gennem de sidste 3 år i sit eget firma cphSTYLING, hvor hun rådgiver og hjælper kvinder
og mænd om stil.
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Glæd dig også til foråret:
Garn
I maj havde vi besøg af garneksperterne fra (G)ULD
(Anne Støvlbæk Kjær og Louise Schelde Jensen).
De kommer igen - og fortæller alt om plantefarvning
af garn, et gammelt håndværk, som har været kendt
siden oldtiden.
Der er kursus med (G)Uld den 22. - 23. april 2016

Paris

Fem dage hvor vi får set Haute Couture-værksteder,
udstillinger, arkitektur, er på alternativ byvandring,
kigger på knapper, køber stof, besøger virksomheder
/ butikker, og selvfølgelig spiser dejlig mad, hygger
os og kommer hjem mætte af indtryk.
Vi bor på Montmartre på hyggelige Hotel 29, Rue
Lepic, hvor du kan bo på enkelt eller dobbeltværelse.

Hvert forår byder på en tur til Paris.
Reserver allerede nu plads til studieturen i maj 2016
(uge 20 eller 21) fra tidligt tirsdag morgen til lørdag
aften.
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Om Kursuscenter Emilielunden
På Emilielunden har vi fokus på det gode håndværk på et højt niveau og med kærlighed til håndarbejdet.
Men også på samværet og relationerne deltagerne imellem. Da tryghed, fællesskab, engagement og dynamik er
den bedste grobund for kreativ udfoldelse.
Og selvfølgelig at fremme interessen for håndens arbejde, og ved hjælp af samarbejde med alle de dygtige håndværkere og designere vi har i Danmark, at sprede budskabet om vigtigheden af fastholdelse af de kreative fag i
vores hverdag.
Du kan lære at lave mode-, og arbejdstegninger, sy, tilskære og drapere, trykke og brodere.
Med et forløb på Emilielunden får du mulighed for at fordybe dig i den kreative og tekstile verden.
På det faglige niveau du behersker.
Og se dine ideer og ønsker udvikle sig til spændende beklædning. Ved hjælp af nogle af de dygtigste , engagerede
og inspirerende formidlere indenfor deres fagområde.
Vi tilbyder dag- og weekendkurser samt foredrag og konferencer, med forskellige temaer indenfor det tekstile
område.
Skolens 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.

Charlotte Wiegand

Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand, som er uddannet
beklædningsformgiver og tidligere har 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.

Tekstilkurser i skønne omgivelser på Møn
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Stedet

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.
Siden februar 2012 har vi også afholdt kurser i København.
Det foregår på Håndarbejdets Fremmes Seminarium - Frederiksborggade 32 , 1. sal - 1360 Kbh. K

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-, tilskærer- samt modeog 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 fleksibel 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 (med mindre det
allerede er inkluderet i kursusprisen. Se under de enkelte kurser).

Tilmelding

For at tilmelde dig et hold bedes du overføre 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. Det er muligt at betale kursusafgiften over
f.eks. to rater. Kontakt skolen for en aftale.
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.

W W W.EMILIELUNDEN.DK
KURSUSCENTER EMILIELUNDEN, NORDFELDVEJ 15, 4780 STEGE
CHARLOT TEW IEGAND@GMAIL .COM
TLF. 29 46 41 70

F Ø L G K U R S U S C E N T E R E M I L I E L U N D E N PÅ
I N S TAG R A M O G FAC E B O O K !
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