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Syning, tilskæring, drapering, glamour og meget mere.
Kursuscenter Emilielunden tilbyder dag- og weekendkurser med
dygtige undervisere indenfor det tekstile område. Hvis du kommer
langvejs fra, kan du overnatte i et af vores dejlige gæsteværelser.
Charlotte Wiegand
Det gode håndværk,
fordybelse, kærligheden
til de tekstile fag og kvalitet har siden starten af
Emilielunden været nøgleord. Efter at have undervist på forskellige skoler
i Kbh. i mange år flyttede
Charlotte Wiegand i 2002 til Møn med drømmen om at
etablere Emilielunden.
I dag er skolen i en rivende udvikling med over 400
kursister hver sæson fra ind- og udland. På Charlottes
eftertragtede syhold kan alle være med, uafhængigt af
håndværksmæssige kompetencer.
På Emilielunden lærer du ikke at sy en hurtig kjole på
en dag. Da jeg ikke synes kvantitet er ligeså vigtig som
kvalitet.
Effektivitet, - at skulle skynde sig, er i sig selv ikke noget
at stræbe efter. Hverken for os eller vores klode. Hellere to fantastiske beklædningsdele, som du kan have
i mange år, end 15 som smides ud ganske hurtigt, - det
hedder slowfashion!
Til gengæld vil du finde ro og fordybelse, og du vil blive
ført gennem processerne. Hvad enten du selv laver
grundmønsteret, eller arbejder med færdige mønstre.
Hvor tilretning og den gode pasform er ligeså vigtig
som syteknikker, stofvalg, indlægsmaterialer, presning
og alverdens tips, tricks, finesser og kreative løsninger.
Så du ender med lige det projekt du drømte om og meget mere....
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Sykurser v/ Charlotte Wiegand
Ugehold på Møn:
Mandage
Mandage
Tirsdage
Tirsdage
Onsdage

Pris: 2275,-

9.30 - 13.30 fra 29/8 til 7/11
14 - 18
-		
10 - 14
fra 30/8 til 8/11		
17 - 21
10 - 14
fra 31/8 til 9/11

Der er ikke undervisning i uge 42.

Det er altid muligt at bytte en sy-dag hos Charlotte
Wiegand, hvis man er forhindret!
Se bagerst i programmet.

Weekendhold på Møn:
Vælg lørdag el. søndag: 27/28. august, 17/18. september,
8/9. oktober, 5/6. november		
		

Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30
Pris: 1775,-			

Weekendhold i København:
Vælg lørdag el. søndag: 1/2. oktober, 22/23. oktober,
19/20. november, 3/4. december
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Hver gang fra kl. 9.30 til 16.30
Pris: 2145,-

Internatkurser på Møn:
Fredag d. 2/9 kl. 17 - 21.00
Lørdag 3/9 kl. 9.30 - 16.30
og søndag 4/9 kl. 9.30 - 16.30

Pris: 1695,- incl. overnatning og let måltid
den første aften.

Lørdag d. 15/10 kl. 10 - 16.30
Søndag d. 16/10 kl. 9.30 - 16.30
Mandag d. 17/10 kl. 9.30 - 16.30
Tirsdag d. 18/10 kl. 9.30 - 16.30
Onsdag d. 19/10 kl. 9.30 - 16.30

Pris: 3125,- incl. overnatning.
Der er frokost den første dag, og ellers står
man selv for maden.

Torsdag d. 27/10 kl. 17 - 21.00
Fredag 28/10 kl. 9.30 - 16.30
Lørdag den 29/10 og søndag 30/10 kl. 9.30 - 16.30

Pris: 2225,- incl. overnatning og et let måltid
den første aften.

Syet på Emilielunden!
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Fredag den 9. september kl. 15 - 21.00
lørdag den 10. september fra kl. 10
og søndag den 11. september kl. 10 - 16

Glamour & vintage

Underviser: Nanna Martinussen
Vintage stilen er glamourøst, sjov og
med til at understrege kvinders femininitet
og former, og lige præcis disse elementer, er
omdrejningspunktet på dette weekendkursus.
Weekenden bliver en fordybelse i dig. Du skal sy en
smuk vintageinspireret kjole, som vi tilretter til netop
din krop. Vi taler om sminke og du lære noget om
hvordan du kan få en glamourøs frisure og makeup,
om du enten ønsker at peppe hverdagen op eller vil
ligne en diva til en af de kommende store feste. Jeg
har et repertoire at vintage inspireret snitmønstre
vi syr og tilretter individuelt, du kan se alle kjoler på
www.howtodofashion.dk

Lørdag og søndag syr du en smuk vintage inspireret
kjole til dig selv, som vi får til at passe perfekt.
Lørdag aften har jeg et lille oplæg om makeup.
Hvis du savner inspiration til at gøre din garderobe lidt
mere glamourøst så er dette kursus din mulighed for
at blive indført i vintagestilens vidunderlige verden.

Dette kursus har vintage-stilen og de elementer som
er med til at skabe denne i fokus. Elementerne i en
god vintagestil er hår, makeup og velsiddende tøj.
Du får en introduktion i at bruge vintagestilens elementer, for at skabe en feminin stil og understrege
det at være kvinde. Du lære noget om både makeup,
hår og hvilke snit, eller stilperioder du skal se i retningen af, for at komplimentere netop det som er smukt
ved din krop.

Pris: 2475,- inkl. overnatning & glamourøs vintage
middag lørdag!

Nanna Martinussen

Selv er jeg vild med vintage! Jeg elsker at være kvinde og understreger det med den måde jeg klæder
mig på. Det smukke ved vintagestilen er at man kan
bruge de elementer man har lyst til, der er ingen
regler og man behøver ikke passe ind i et forudbestemt modebillede eller et dikteret kropsideal.
Programmet starter fredag eftermiddag hvor vi taler
vintage, stil, og hår og hvordan man med få virkemidler kan gøre garderoben og håret mere
glamourøst.
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Er skrædder og konstruktør og har lavet tøj professionelt, siden jeg var 16 år. Underviser og laver snitmønstre. Tilretning og den gode pasform er et meget
vigtigt element for mig.
God stil er ikke at klæde sig efter hvad moden dikterer,
det handler om at iklæde sig tøj der komplimenterer
kroppen uanset statur og størrelse. Jeg synes at alle
kvinder fortjener at føle sig smukke og have det godt
med sig selv og for mig handler en stor de af det, om
hvordan man klæder sig. Selv har jeg fundet meget
af min selvtillid gennem at klæde mig ud fra hvordan
min krop nu en gang ser ud.

Canadisk smocksyning
Lørdag den 8. og
søndag den 9. oktober
kl. 9.30 - 16.30
Underviser:
Laura Fogde Jørgensen
Er du glad for grafiske mønstre og tekstiler
med struktur?
Så kom på kursus i smocksyning.
Vi afprøver teknikken ‘canadisk smocksyning’.
Teknikken kan bruges på både accessories
og beklædning, og du vælger selv om du vil
sy det ene eller det andet.
Vi arbejder med teknikken og afprøver
forskellige mønstre, og derefter monterer vi
smocken, så du får et smukt produkt med
dig hjem.
Smock er let at gå til, så er du klar på at
have nål og tråd i hånden, behøver du ikke
have de store forkundskaber for at gå i
gang.
Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Laura Fogde Jørgensen
Tekstilformidler.
Til daglig underviser jeg i vævning, og det har jeg gjort, siden jeg afsluttede min uddannelse som tekstilformidler i 2013 fra Håndarbejdets Fremme.
Udover at undervise, driver jeg samtidigt min lille virksomhed THOSETHINGSHANDMADE,
hvor jeg arbejder og eksperimenterer med alle mulige teknikker inden for de tekstile
håndværk.
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Form & folder
Lørdag den 22. og
søndag den 23. oktober
kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Laura Barüel
Lær simple teknikker til at kombinere
smukke foldninger med beklædningsgrundforme.
Foldning er en måde at gå fra 2D materiale til 3D form uden at klippe noget fra
eller lægge noget til.
Foldningen transformerer tekstilet til
form og derfor er det oplagt at arbejde
med når man skaber beklædning.
Har du arbejdet med beklædningsgrundforme og har du mod på at udfordre din
formforståelse, så kan du se frem 2 dage
med masser af redskaber til at arbejde
med form og foldninger på en enkel og
overskuelig måde.
På kursets første dag lærer du nogle
simple folde teknikker. Dernæst lærer du
at overføre de foldeteknikker som du har
arbejdet med til et skjorte/bluse grundmønster. Den anden dag, klipper og syr
vi skjorterne op i dit eget medbragte
materiale.

Laura Barüel

Jeg er uddannet beklædningsdesigner fra Kunstakademiets
Designskole. Siden min afgang har jeg arbejdet med en del
udstillingsprojekter i både ind- og udland. Desuden har jeg arbejdet
som underviser på KADS, Margreteskolen og Textilskolen i Holte.
Se mere på www.baruel.com

Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)
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Fredag den 11. november kl. 17 - 21,
lørdag den 12. november og søndag
den 13. november kl. 9.30 - 16.30

Skræddersy din konfirmation
Undervisere: Charlotte Wiegand, Mia
Sloth Møller m. fl.
Kunne du tænke dig at planlægge din egen konfirmation med alt hvad det indebærer lige fra invitationerne, dit konfirmationstøj, håret, borddækningen, velkomstdrikken og takken til dine forældre og
gæster?
Kan din mor, onkel, bedstemor eller anden bekendt
sy, så tag ham/hende ved hånden og tilbring en
weekend med knald på sammen med andre konfirmander.
Mens din kjole bliver syet af din ledsager, vi du blive
introduceret for alle de aspekter, som er vigtige for at
din konfirmation og fest bliver lige præcis så mindeværdig og spændende, som du har drømt om!
Når weekenden er slut, vil du gå herfra med:
- en drejebog fyldt med inspiration og tip og tricks til
hvordan, du realiserer din dag (festens tema, invitationerne, borddækningen, din styling, velkomstdrikken, ’takketalen’)
- et portrætfoto med dit ønskelook til brug på f. eks.
invitationen
Pris: 3.975,- for to personer (konfirmand + ledsager)
Prisen er uden materialer, men inkl. overnatning og
aftensmad lørdag.

- nye bekendtskaber
- en lille overraskelse
- og sidst men ikke mindst er din konfirmationskjole
klar/næsten klar.
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Blomsterkursus
Lørdag den 19. og
søndag den 20. november
kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Mathias August Borg
På dette kursus lærer du teknikkerne til at lave
håndlavede blomster i silke, hør og bomuld. Du lærer
at stive, forme og lime blade til forskellige blomster.
Kurset kræver ingen sy-kundskaber, men det er en
fordel at være fingernem.
Hvis du har været på kurset før vil der stadigvæk være
mulighed for at deltage, da jeg har flere teknikker i
ærmet.
Medbring: Saks, flad pensel (ca.1,5 cm), stof (ikke
kunststof ) ca. 1 m. - gerne forskellige rester.
Materialeudgifter vil derudover være ca. 75,Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Mathias August Borg

er uddannet på Det Kongelige Teater.
Han arbejder til dagligt med at fremstille accessories
til scenebrug, deriblandt håndlavede blomster.
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Introduktion til tekstiltryk
Lørdag den 19. og
søndag den 20. november
kl. 10 - 16.30
Underviser: Katrine Røjel
Print er allevegne lige nu på tøj, tekstiler og
boligtilbehør. På dette 2-dages kursus får du
en grundlæggende introduktion til tekstiltryk
med ramme og en mulighed for at afprøve
teknikkens mange forskellige udtryk.
Du kan vælge at arbejde med enkle motiver på tøj
og boligtilbehør, som trykkes direkte på optegnede
mønsterdele til beklædning eller på mønsterdele til
boligtilbehør som pudebetræk eller tehætter. Eller du
kan vælge at trykke en metervare til opsyning af fx en
bluse, en nederdel, en dug eller et sengesæt til børn.
Du medbringer selv de tekstiler, du vil trykke på.

I god tid inden kurset modtager alle kursister en
oversigt over, hvad vi skal bruge på kurset, en kort
introduktion til kursets indhold herunder gode råd til
valg af materialer samt en beskrivelse af, hvordan du
klargør dit eget motiv til overførsel på ramme.

Jeg medbringer et stort udvalg af rammer med forskellige motiver, som du kan arbejde med på kurser,
men du kan også få overført dit eget motiv til en
ramme, hvis du sender motivet til mig i god tid inden
kurset.
Kurset kræver ikke forudgående
kendskab til tekstiltryk. Alle kursister får en grundig introduktion
til teknikken, ligesom der tilbydes
individuel vejledning med udgangspunkt i den enkelte kursists ønsker
til design og produkt. Vi skal arbejde
med pigmentfarver og forskellige
bindere, og du vil også få en kort
introduktion til farvelære, så du selv
kan blande de farver, du ønsker at
arbejde med.

Der må ud over kursusprisen påregnes et mindre
beløb til materialer.
Pris: 1775,- incl. overnatning

Katrine Røjel

10

Jeg er uddannet professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling fra Håndarbejdets
Fremme UCC med speciale i tekstiltryk og kulturel
formidling. Jeg har mange års undervisningserfaring, og ud over at undervise har jeg mit eget
værksted, hvor jeg arbejder med egne designs og
udvikling af undervisningskoncepter. Se mere på:
www.nordicpatterns.blogspot.dk

Sy en bh
Lørdag den 26. og
søndag den 27. november
kl. 9.30 - 16.30
Underviser:
Merete Hansen
Drømmer du om en bh med den rette pasform?
Så har du mulighed for en hel weekend i fordybelse med dygtige Merete Hansen. Vi starter
med grundig gennemgang af forskellige materialer, så man har et godt grundlag for at vælge
de rette materialer til sin model. Efterfølgende
gennemgang af forskellige syteknikker som
f.eks. påsyning af elastik.
Derefter skal vi se og prøve de forskellige modeller, for derved at kunne vælge den rigtige model
at arbejde videre med. Og tilsidst selvfølgelig
i gang med optegning af mønstre, tilrette og
syning af sin helt egen
model.
Pris: 1775,- (inkl. evt. overnatning)

Merete Hansen
For mange år siden, blev jeg introduceret for undertøjssyning på Sy-og Tilskærerskolen
i Nykøbing Falster. Det var starten på en livslang interesse indenfor undertøj/Bh syning.
Hvor jeg har en nysgerrighed for at videreudvikle modeller, lære nyt og udvikle nye og
bedre teknikker.
Det har været min hobby, men jeg er så heldig at det har videreudviklet sig til at være min
fuldtidsbeskæftigelse. Jeg er fornylig blevet fastansat af ”Det lille stofhus”, til at varetage
kursusdelen, som absolut er mit drømmejob.
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Poesi i papir

Edition Poshette

Helene og Simone er uddannet henholdsvis arkitekt og
skuespiller. På det seneste er de blevet ‘døbt’ the scissorsisters,’ fordi der altid lige er noget der skal klippes ud i
papir. De har lavet utallige billede- og ideserier til boligmagasiner, b.la. Marie Claire idees, Indrettet hotelvœrelser, arrangeret workshops og fester.
Deres største og mest omfattende vœrk sammen er
EDITION POSHETTE, Poetiske og unikke lœderpunge og
tasker.
Pris for een dag kr. 875,to dage kr. 1600,- incl. overnatning og ekskl. materialer.
Børn kan deltage fra 12 år.
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Lørdag den 26. og
søndag den 27. november
kl. 10 - 16
Du kan i november deltage i en underfundig og
poetisk dag (eller weekend) med søstrene Helene &
Simone,- også kaldet “the scissorssisters”, eller
EDITION POSHETTE
Her vil der blive klippet, klistret, lavet udklip, foldet
bøger og fremtryllet værker af landkort, gamle bøger,
breve, knapper og meget mere.
Der vil blive foldet og klippet så hver isœr kan drage
afsted med et - og forhåbentlig flere - enestående
kunstvœrker, ranker og andre dekorationer i papir.
Iscenesœttelsen af hver genstand bliver en historie i
sig selv, men den vi når at opleve sammen er nœsten
den vigtigste.
Vi vil gerne vise, at man kan vœre kreativ hvor som
helst og med stort set hvad som helst og at fornøjelsen ved at lave tingene sammen ofte overgår det
endelige resultat.
GLÆD DIG TIL DENNE WEEKEND!

Drapering
Lørdag den 1. og
søndag den 2. oktober kl. 10 - 16
Underviser: Sara Lindgaard
Synes du også, at det ser formidabelt ud med draperede
overdele, kjoler og nederdele og har du undret dig over
hvordan i alverden det gøres?
Kunne du godt tænke dig at lære nogle af de spændende metoder der gør smukke draperinger mulige? Få
forståelse for, hvad der skal til for at få linjer og snit til at
gå op i en højere enhed? Få indsnit til at forsvinde?
Så er dette kursus noget for dig!
Jeg guider dig gennem 4-5 forskellige draperinger i både
fast stof og jersey, hvor du får mulighed for at lære både
de helt klassiske taljedraperinger samt de mere specielle
teknikker - du lærer også at skabe dine egne mønstre ud
fra dine draperinger, så du efterfølgende kan bruge dem
i kommende projekter. Skulle der være tid i overskud, har
jeg selvfølgelig flere teknikker i ærmet…
Pris: 1775,Materialepris: 250,-

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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Søndag den 6. november
kl. 9.30 - 16.30
Underviser:
Sara Lindgaard

Striber

Hvad er det de kan, de der striber?
Kunne du godt tænke dig at se muligheder i konstruktion og materialer, som du aldrig har set før? Tænke i
anderledes (stof )baner og muligheder for at fremhæve
dine bedste sider?

Weekendsykursus

På denne dag får du mulighed for virkelig en øjenåbner ud i, hvor enkelt og alligevel komplekst konstruktion og det rigtige stof kan gøre en kæmpe forskel for
det færdige resultat.
Du vil gå fra kurset med lyst til at gå direkte hjem og sy
videre, kigge i dit garderobeskab med saksen i hånden
og målebåndet om halsen og tænke ”skulle den
dødsyge basisbluse ikke lige have en tur med saksen
og et andet stykke stof?” Folde dit elskede grundmønster ud og tegne det af, lægge nye spændende linjer,
klippe ud, sy sammen og stå med den fedeste bluse du
har syet længe?

Lørdag den 3. og
søndag den 4. december kl. 10 - 16
Underviser: Sara Lindgaard
Velkommen til en weekend, hvor du har rig mulighed
for at få hjælp, råd og vejledning til det projekt du
kunne tænke dig at gå i gang med, hvad enten du er
nybegynder eller har mange, mange års erfaring. Det
kan også være, at du allerede har et projekt der ligger
stand-by og du ikke kan komme videre med, og kunne
tænke dig et par andre øjne på?
Måske ønsker du at lære at sy en usynlig lynlås perfekt
i? Måske vil du gerne have hjælp til tilretningen af din
drømmekjole? Måske har du brug for en weekend,
hvor du har mulighed for at fordybe dig i stof, mønsterpapir og symaskine med hjælp ved din side?
Som uddannet beklædningsdesigner, tekstilformgiver
samt mønsterkonstruktør har jeg ikke blot mit håndværk i orden - jeg har passionen intakt og giver med
glæde al min viden og know-how videre til dig, så du
kan opleve glæden ved at skabe lige netop det du
ønsker - og tage hjem igen efter weekenden fyldt op
med lyst og mod på at kaste dig ud i nye projekter og
få afsluttet igangværende! Med et smukt resultat..

Vi arbejder i ½ størrelse for at nå så mange kombinationsmuligheder og eksperimenter i løbet af dagen
som muligt.
Jeg vil have færdige produkter med til inspiration.
Jeg tegner og fortæller på tavlen og vil vise det ene
eksempel efter det andet på, hvor fantastisk mange
muligheder der ligger i alt fra enkelte basismønstre til
mere avancerede konstruktioner.
Der er mulighed for at jeg guider dig i hvilke linjer og
striber der klæder netop din figur!
Husk: striber er ikke bare striber... og jeg vil glæde mig
til at vise dig, hvor forskellig form de kan tage!
Kom med til en dag fuld af inspiration og nyskabelse!
Alle uanset niveau kan deltage.
Pris: 785,-
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Pris: 1775,-

Juleworkshop på Emilielunden
Lørdag den 10. december
kl. 10 - 16.30
Underviser: Katrine Røjel
Elsker du også jul? På denne juleworkshop deler jeg
ud af mine mange idéer til hyggelige juleting og unikke, håndlavede julegaver, du selv kan lave.
Vi skal arbejde med filt, tekstiltryk, papir og stof og
lave alt fra julepynt i stof og papir til små gaver til
pakkekalenderen og under juletræet. Hvad du vælger at kaste dig over, bestemmer du selv, jeg står til
rådighed med skabeloner, færdige produkter til inspiration og hjælp til at komme i gang.
Jeg medbringer blandt andet rammer til tekstiltryk
med mange forskellige motiver på – både de julede
og de mere dekorative, og du kan trykke på alt fra
tørklæder og indkøbsnet til julekort og juleduge og
- servietter. Det er ikke en forudsætning, at du har
arbejdet med tekstiltryk før, du får en kort introduktion til teknikken og de pigmentfarver og bindere, du
kan arbejde med.
Find inspiration allerede nu på min juleblog: http://
endeligjul.blogspot.dk/
Du medbringer selv materialer og redskaber – jeg
sender en materialeliste i god tid før workshoppens
start.
Jeg medbringer også materialer i begrænset
mængde, som det er muligt at købe på dagen.
Jeg glæder mig til en hyggelig dag i god julestemning!
Pris: 750,-
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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.

Om Emilielunden

Du kan lære at lave mode-, og arbejdstegninger, sy, tilskære og drapere, trykke, brodere og meget andet.
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.
Siden foråret 2003 har Kursuscenter Emilielunden 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. Charlotte er medlem af Skrædderlauget.

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 m.m. Som kursist er du selvfølgelig velkommen
til at benytte dig af skolens samling af diverse sy-, tilskærer- samt 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.
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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, enkelteller 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 på Charlotte
Wiegands syhold, hvis du er forhindret. Dog forudsat at der er plads på et andet
hold. Derudover er det også muligt 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
EMIL IELUNDEN@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 !

