Emilielunden

Kurser i efteråret 2017
- foreløbigt program

Efteråret byder på spændende kurser på Emilielunden. Ikke alt er fastlagt endnu, men
her er en liste over de kurser du kan tilmelde dig.
Kjole- / bluse-grundform 1

For dig der vil have en grundform der sidder perfekt.
- fra 31/8 til 3/9
Start den 31/8 kl. 16.00
1, 2 & 3 september kl. 9.30 - 16.30
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 arbejder med tilskæring og teori hele weekenden.

Dagshold på Møn

Mandag kl. 9.30-13.30 - en plads
Mandag kl. 14-18.00 - fuldt booket
Tirsdag kl. 10-14.00 - fuldt booket
Tirsdag kl. 17-21.00 - en plads
Holdene starter i uge 35 og til og med uge 46.
Ingen kursus i uge 38, 42 & 43
Kr. 2275,-

4 lørdage ELLER søndage på Møn

Lørdage: 9/9 - 23/9 - 21/10 & 11/11 - to pladser
Søndage : 10/9 - 24/9 - 22/10 & 12/11 - fuldt booket
Hver gang kl. 9.30- 16.30
Kr. 1875,-

4 lørdage ELLER søndage i KBH.

Lørdage: 16/9 - 14/10 - 18/11 - 9/12 - fuldt booket
Søndage: 17/9 - 15/10 - 19/9 - 10/12 - fuldt booket
Kl. 9.30 - 16.30
Kr. 2245,-

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.
Incl. 25 timers undervisning, samt fordrag og individuel
gennemgang af dine snit og to mindre kompendier
samt overnatning og middag første aften.
Hvis du allerede har en kjole grundform, men gerne vil
have foredrag samt din 1/2 time med stylist Sara Lindgaard har du også mulighed for at deltage!
Du vil så (når de andre laver grundforme) arbejde videre
med tilskæring ud fra din grundform.
Du kan lave sammenlægninger til raglan, fransk kimono, flagermus eller konstruere revers eller sjalskraver,
udfordre dig selv med nye og spændende indsnit eller
drapere.
Eller du kan selvfølgelig arbejde videre med at få konstruere / udvikle nye designs til gode og veltilpassede
mønstre.
Kr. 3175,-
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Emilielunden

Kurser i efteråret 2017
- foreløbigt program
Kjole- / bluse-grundform 2
- fra 15. - 17. december
Start den 15/12 kl. 17.00
Lørdag og søndag kl. 9.30-16.30

Sy- og tilskærings workshop
- fra 5. - 8. oktober - enkelte pladser
Start den 5/10 kl. 17.00
6., 7. & 8. oktober fra kl. 9.30-16.30

Når din grundform er klar, skal du til at lære at bruge
den (hvilket du selvfølgelig når lidt af på “Kjolegrundform 1”).
Men der er så meget mere du kan/skal lære, for at
kunne lave flotte velsiddende og spændende mønstre.
Man kan godt tro, at blot man har en grundform, kan
man lave alle de mønstre man vil.
Men dette er ikke sandt, da der findes et utal af andre
måder du kan lægge indsnit, lave kraver, udskæringer,
andre ærmer osv.
Alt det skal vi arbejde videre med på “ Kjolegrundform
2”, men du skal også lære at analysere billeder, hvor du
omsætter et billede til dit eget mønster , eller få redskaber til hvordan du lettest designer dine modeller.
Lave sammenlægninger til f.eks. raglan, fransk kimono
eller flagermus.
Og selvfølgelig også lave mønstre, og evt. sy det op i
stout.
Pris: 2775,- incl. overnatning samt aftensmad den første
aften.
Samt et konstruktions-kompendie til brug hjemme.

eller:
- fra 30. november til 3. december
Start den 30 /11 kl. 17.00
1., 2. & 3. dec. kl. 9.30-16.30

---------------------------------------------------------------------------

Din tid i workshoppen vil være “din egen”, du bestemmer selv hvad du vil arbejde med.
Men det kan være:
At arbejde med “egne” syprojekter
At lave sin egen grundform ( bukser, nederdel eller
bluse/kjole).
Arbejde med tilskæring/konstruktion efter “Kjolegrundform 1 eller 2” (se beskrivelse i programmet).
Du vil blive udfordret på det håndværksmæssige trin du
er på ( alle kan deltage ), så du rykker dine færdigheder,
og får flere håndværksmæssige kompetencer.
Der vil blive kælet for detaljerne, og i fællesskab fundet
finurlige og smukke design/udtryk.
Inden kursets start taler vi sammen om ønsker og
muligheder, for derved at være velforberedt, og få udnyttet tiden på kurset.

Jeg vil glæde mig til at se jer alle på Emilielunden!
Tilmeldinger / spørgsmål: emilielunden@gmail.com
Ved tilmelding skal kursusafgiften, eller aftalt
depositium indsættes på 6140 1037843
Tilmelding er bindende. Det er muligt at lave aftale om
at betale over flere gange!
Charlotte Wiegand

Pris: 2775,- incl. overnatning og mad den første aften.
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