Emilielunden

Kurser
forår
2017

Fokus på
det gode håndværk
i naturskønne
omgivelser
på Møn
W W W.EMILIELUNDEN.DK

KURSUSCENTER EMILIELUNDEN, NORDFELDVEJ 15, 4780 STEGE
EMIL IELUNDEN@GMAIL .COM

Syning, tilskæring, drapering, plantetryk, plissering
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!
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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....

Sykurser v/ Charlotte Wiegand
Dagshold på Møn

4 lørdage ELLER søndage i Kbh.
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s
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U

Mandag 9.30-13.30 eller 14-18.00
Tirsdag 10-14.00 eller 17-21.00
Start uge 6 (mandag den 6/2 - til og med uge 14
(tirsdag den 4/4)
Kr. 2275,-

t

Lørdage 28/1 - 25/2 - 18/3 & 8/4
Søndage 29/1 - 26/2 - 19/3 & 9/4
Fra kl. 9.30- 16.30
Kr. 2245,-

Der er rift om kurserne! Kun een plads
tilbage på kurset mandage 14 - 18.
4 lørdage ELLER
t søndage på Møn

o
Uds

lg

Lørdage 21/1 - 11/2 - 11/3 & 1/4
Søndage 22/1 - 12/2 - 12/3 & 2/4
Fra kl. 9.30 - 16.30
Kr. 1875,-

Udover kursuspris opkræves der en
materialebetaling til papir, “den gode tape” og
overlocktråd på kr. 120,Beløbet betales kontant 1. sydag.
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Internatkursus på Møn:
Fra onsdag den 24/5 kl. 17.00 til søndag den 28/5 kl. 16.30
incl. overnatning og middag første aften
Kr. 2975,-

Lørdag den 3/6 kl. 10.00 til torsdag den 8 juni kl. 16.30
De efterspurgte sommerhold, med fuld fart på syningen, arbejde i værkstedet til langt ud på aftenen samt et
fællesarrangement/foredrag i løbet af dagene.
Dejlig frokost hver dag og selvfølgelig overnatning.
kr. 3595,Tirsdag den 1/8 kl. 10.00 til søndag den 6. august kl.
16.30
De efterspurgte sommerhold, med fuld fart på syningen, arbejde i værkstedet til langt ud på aftenen samt et
fællesarrangement/foredrag i løbet af dagene.
Dejlig frokost hver dag og selvfølgelig overnatning.
kr. 3595,-
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Udover kursuspris opkræves der en
materialebetaling til papir, “den gode tape”
og overlocktråd på kr. 120,Beløbet betales kontant 1. sydag.

Sommerkurser
på Møn
Udover kursuspris opkræves der en
materialebetaling til papir, “den gode tape”
og overlocktråd på kr. 120,Beløbet betales kontant 1. sydag.

Skønne dage
i Sydfrankrig
Kursus med Charlotte Wiegand
Kurset starter søndag den 23. april, hvor vi mødes kl.
13.00, får værelser, spiser frokost, kommer på en lille byvandring, og derefter starter undervisningen.
Der vil være syning og ture næsten hver dag.
Kurset slutter lørdag den 29. april kl. 16.00.

“At rejse er at leve” - og hvis man kan
forene det med sin hobby, kan det da
næsten ikke blive bedre!
En skøn blanding af livsnydelse - og det gode håndværk.
Vi skal bo i den mest fantastiske lille by,- Tourettes sur
Loup, som er spækket med sydfransk charme, mange
restauranter og den mest fantastiske udsigt over Middelhavet. Foran os ligger et skattekammer af oplevelser,
med Nice og Antibes for vores fødder. Og mange små
byer i baglandet.
Du har mulighed for at booke et dobbeltværelse, og
tage din mand eller veninde med. Og derved deles
om udgiften til værelset.
Vi skal bo på Auberge du Tourettes som drives af Charlotte & Michael, som glæder sig til at tage imod os.
Hotellet er nyistandsat, og i autentisk sydfransk stil. Da
jeg besøgte stedet fornylig lod jeg mig fuldstændig
overrumple af hotellets stemning, og den skønneste
udsigt over Middelhavet og bjergene. Om aftenen sad
jeg på terrassen og nød lysene fra Antibes og stjernehimlen.
Og ikke at forglemme den dejlige mad, der blev serveret.

Mens du arbejder, vil der være masser af oplevelser i
byen eller i nærområdet for din mand eller veninde.
Der er også mulighed for afslapning på terrassen eller i
den hyggelige have med et køligt glas vin.
Ugen bliver en skøn blanding af workshop, dejlig mad,
ture rundt i området, museumsbesøg, fødevaremarked
og meget mere.
Programmet for hele ugen, samt yderligere info, kan du
se på www.emilielunden.dk
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Workshop/undervisning:

I prisen er inkluderet:

Din tid i workshoppen vil være din egen,- du bestemmer selv, hvad du vil arbejde med.
Men du vil blive symæssigt udfordret på det håndværksmæssige trin du nu er på).
Du vil have mulighed for at arbejde intenst med f.eks.
grundforme, lave raglan eller fransk kimono-sammenlægninger. Få tilpasset en buksegrundform, og sy bukser som sidder “lige som de skal”.
Designe vinterens frakke,- eller inspireret af den sydfranske stemning sy en kjole, med volanter og frække
indsnitslinier. Eller måske lave en smock-indsats på vinterens uld georgette kjole.
Der vil blive kælet for detaljerne, og i fællesskab fundet
finurlige og smukke design.
I deltagere vil inspirere hinanden, og du vil få kærlige
skub fra mig. Så du rykker dine færdigheder, og får flere
(og bedre) håndværksmæssige kompetencer.
- Men selvfølgelig også sjov og grin (som sædvanligt),
samt fordybelse, engagement og undervisning af høj
faglig kvalitet.

- Undervisning.
- Enkeltværelse eller delt dobbeltværelse
- Dejlig morgenmad hver dag
- Frokost 6 dage
- Aftensmad 3 dage (to retter, drikkevarer er ikke inkluderet). Kaffe & the

Du skal selv sørge for:

- Flybillet København – Nice t/r
- Transport til hotellet fra Nice, kan være i fælles taxa
eller du kan leje en bil i lufthavnen.
Det er selvfølgelig også en mulighed, at køre i bil fra
Danmark, og evt. samkørsel.
- Transportudgifter til ture dernede.
- 3 x aftensmad og 1 x frokost
Man skal selv medbringe materialer & sygrej.
Jeg kører i bil derned, så jeg kan have værkstedet
med. Og kan I den forbindelse godt medbringe noget af jeres sygrej osv., hvis det er umuligt at have I
kufferterne.
Jeg kan anvise turen samt foreslå overnatningssteder
på vejen, for dem der eventuelt også vælger at køre fra
Danmark.

Se også:

Facebook: Auberge du Tourrettes
Instagram: @aubergedutourrettes
www.tourrettessurloup.com

Pris:
Delt dobbeltværelse 7.815,-

Sidste frist for tilmelding: fredag den 10. februar
2017, hvor depositum på kr. 3500,- skal betales.
Tilmeldinger og spørgsmål
sendes til:
emilielunden@gmail.com
Jeg vil glæde mig til turen
sammen med dig!
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Enkeltværelse 9.995,-

Form & foldning
Lørdag den 4. og
søndag den 5. marts
kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Laura Barüel
På kurset her laver vi det ultimative folde
værksted. Du lærer at arbejde med alle
mulige forskellige foldeteknikker både i
papir og i tekstil.
Alt hvad du kan folde i papir kan du også
folde i tekstil. Du kan vælge enten at
overføre en foldeteknik til mønster og
opsy en bluse med foldning eller du kan
vælge at lave en mappe fyldt med prøver
og eksempler på foldninger både i papir
og i tekstiler, som du kan bruge direkte i
dit arbejde med formgivning og design
om det så er tøj, tasker, lamper - you name
it!
Har du været på foldekurset i efteråret bliver der god mulighed for at arbejde videre
derfra hvor du kom sidst! Vær forberedt
på at træne samarbejdet mellem hjerne
og hånd.Og kom og øv dig på nogle af de
teknikker, som plisseringsmanden Karen
Gregorian kommer og fortæller om på
Emilelunden senere på foråret.
Pris: 1875,- (inkl. evt. overnatning)

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
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Grundform I.
Torsdaglden
gt 23. marts kl. 17.00 - Nyt kursus: Torsdag den 4. maj kl. 17 - 21
o
s
søndag
Ud den 26. marts kl. 16.30 og 5., 6., og 7. maj kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Charlotte Wiegand og
oplæg v/ Sara Lindgaard
Kurset for dig, som gerne vil have din egen bluse/kjolegrundform og styr på hvilke snit og linier der passer
bedst til dig.
Vi starter weekenden med et oplæg med stylist,
designer og mønsterkonstruktør Sara Lindgaard, om
hvordan snit, linier, stof og stil passer generelt.
Derefter oplæg af Charlotte Wiegand med hvordan
man tager mål, og konstruerer en personlig grundform.
Herefter arbejdes individuelt med konstruktion og
tilretning. Og ligeledes individuel snak med Sara om
hvilke indsnit, linier, kraver osv. der passer bedst til
DIG.
Afbrudt af fælles gennemgange af tilskæringsteorier.
Intensive dage hvor du går hjem med en perfekt
grundform, og arbejdet med tilskæring og teori hele
weekenden.
Derudover vil du have et lille kompendie med
tilskæring samt dine bedst snit. Så du kan arbejde
videre hjemme.
Og mindst et mønster i eget design, evt. riet og
afprøvet i stof.

Grundform II.
Onsdag den 29. marts kl. 17.00 - fredag
den 31. marts kl. 17.00
Underviser: Charlotte Wiegand

Incl. 25 timers undervisning, samt foredrag og
individuel gennemgang af dine snit og to mindre
kompendier samt overnatning og middag første
aften.
Kr. 3175,-
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Intensive dage hvor vi fortsætter hvor vi slap med
Grundform 1. Vi arbejder videre med tilskæringen, så
du bliver godt rustet til at arbejde med din grundform.
Incl. overnatning samt middag første aften.
kr. 2475,-

Stilkursus

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.

Lørdag den 22. april kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Sara Lindgaard

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.

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.

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.

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.

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!
Hvert kursus er unikt, forstået på den måde, at vi sammen starter kurset med at snakke om, hvad hver enkel
deltager ønsker sig mest af kurset og ud fra det fylder
jeg på og trækker fra i mit foredrag, så det rammer
bedst muligt de ønsker der er netop den dag.

Vi snakker om selvopfattelse og førstehåndsindtryk og
hvordan man kan lade sit tøjvalg understrege sin per
sonlighed. 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.

Pris: 885,-

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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Sy en bh
Lørdag den 22. og
søndag den 23. april
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.

10

Fredag den 28. april kl. 17 - 21.00
lørdag den 29. og søndag den 30. april
kl. 9.30 - 16.30

Glamour & vintage

Underviser: Nanna Martinussen
Vintage stilen er glamourøs, sjov og med til at understrege kvinders femininitet og forme. 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 pasform og hvilke elementer man kan
arbejde med fra de forskellige stilperioder for at
skabe en personlig stil der komplimentere netop din
kropsform. På denne workshops tager vi udgangspunkt i mine snitmønstre. Alle modeller kan justeres
og kombineres på utallige måder så din kjole kan
blive helt unik.
Du kan se alle modeller på www.howtodofashion.dk.
Jeg vil holde et oplæg om hvordan man styler sin
garderobe og bruger forskellige accessoires til at give
et moderne vintage look.

Pris: 2475,- inkl. overnatning og let middag fredag
aften.

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, stilperioder og pasform. Derefter går du i
gang med at lave din kjole. Lørdag og søndag syr du
en smuk vintage inspireret kjole til dig selv, som vi får
til at passe til din krop.
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.

Nanna Martinussen
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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.

Plissering
3 hold i maj måned
Underviser: Karen Grigorian, Paris
Hold 1:
Mandag den 8. og tirsdag den 9. maj kl. 9.30 - 16.30
Pris : 2475,- Dette hold er for begyndere - som har
intet eller let kendskab til plissering.
Hold 2:
Torsdag den 11. og fredag den 12. maj kl. 9.30 - 16.30
Pris: 2475,- Hold for lettere øvede.
Hold 3:
Lørdag den 13. og søndag den 14. maj kl. 9.30 - 16.30
Pris 2475,- For dem der har arbejdet med plissering
tidligere.
Priser er inkl. overnatning og en sandwich til frokost
begge dage.

I uge 19 udbyder vi flere kurser i plissering. Vi har overtalt en af verdens mest anerkendte plisserings-eksperter,
Karen Grigorian, til at komme til Emilielunden. Hr. Grigorian har sit eget plisserings-værksted i Paris, Maison du Pli,
hvor han plisserer for kendte haute couture-huse og designere som Dior, Hermès og John Galliano.
For det meste plisserer han stoffer, men for
nylig har han også plisseret læder-tapeter til
skokongen Louboutins butikker.
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På Emilielunden holder Karen Grigorian kurser à to dages varighed. Det ene kursus er
for begyndere. Her fortæller Karen Grigorian
kort om plissering og teknikker, før man selv
går igang. I løbet af de to dage når kursisterne
at lære lettere former for plissering, og I får
mulighed for at plissere jeres eget stykke stof,
som I bagefter kan sy af. På de andre kurser for
lettere øvede og mere professionelle - er der
mulighed for at lære mere avancerede former
for plisseringer. Kursisterne skal selv medbringe stof – silke eller bomuld (ingen kunststoffer!) – til småprøver samt et større stykke til
at producere af bagefter.
Fx. kjole eller nederdel.

Plantetryk
Lørdag den 20. og
søndag den 21. maj
kl. 9.30 - 16.30
Underviser: Laura Barüel
Saml planter i din have eller i skoven
og lav dine egne helt unikke tekstiler.
På kurset lærer du at lave tekstile
plantemønstre på stof med en særlig
tryk metode. Du kan lave dine egne
mønstre til beklædning eller til hjemmet. En uendelig verden af farver og
former folder sig ud når man træder
ind i planternes verden.
Vi lader os inspirere af planteverdenen
og bruger vores planter direkte til at
lave mønstre af. På dette kursus kan
du ikke undgå at komme hjem med
nogle smukke tekstiler, som du selv
har lavet!
Der kræves ingen forkundskaber, men
alle kursister skal medbringe deres
egne tørrede planter.
Der er en ekstra udgift på 50 kr. til
trykfarve og et individuelt beløb til
tekstiler afhængig af hvad du ønsker
at bruge.
Pris: 1875,- (inkl. evt. overnatning)
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Gine kursus
Den 17. august kl. 17.00
18., 19. og 20. august kl. 9.30-16.30
Underviser: Charlotte Wiegand
Når man syr er det dejligt at have sin egen gine,en “kopi” af sin krops former.
Brug den når du tilretter, draperer, til at hænge
modeller på - og få et blik af modellen på “afstand af sig selv”. - Eller hvis du har konstrueret
et mønster, men gerne vil have et overblik over
indsnit og linier.
På kurset bliver du tapet ind af professionelle (for
at få det bedste resultat). Din gine bliver rettet
op, rykket ind efter mål, stabiliseret og gjort klar.
Så den er klar til at arbejde med.
Du får også et mindre kompendie med fif og
ideer til brug af ginen, samt et lille indblik i drapering.
Du skal forvente materialeudgifter samt til en
god fod.
Pris: 2875,- (inkl. evt. overnatning)
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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
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