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Syning, tilskæring, ginekursus, plantetryk, plissering,
garnkunst 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....

Sy en bh
6/1 og 7/1
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.
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Garnkursus
2 kurser i efteråret 2018
Underviser: Sarah Radulescu
Elsker du garnarbejde?
Så har du her muligheden for at lære af en sand
“garnkunstner”
En unik teknik (broderi / hækling) som ikke er
svær at lære, og med en mulighed for at skabe en
mangfoldighed af modeller & udtryk. Som kan
tilpasses alt fra tøj, acessories og indretningsgenstande.
Ydermere kan du, mens arbejdet sidder på “støttestoffet” tage det med i tasken, og arbejde i toget
eller til møde præcis som et strikketøj!
Der afholdes to kurser,- et af to dage, hvor du kan
lave mindre ting/accessories ( måske for de ikke så
øvede ), samt et på fire dage til større ting til beklædning ( for de mere garn øvede).
På begge hold skal du have lidt kendskab til hækling.
Se kursusbeskrivelse og dato på næste side.

Sarah Radulescu

- er intet mindre end en garnkunstner!
Hendes broderede/hæklede kreationer er resultaterne af en stor passion og med en enorm
nysgerrighed efter at lære og udvikle teknikker til nye udtryk.
Det er blevet en forunderlig mulighed for konstant læring, der tager udgangspunkt i
oplevelser, erfaringer og møder med dejlige mennesker over hele verdenen.
Det er blevet hendes udtryksform, og da hun er den eneste der udfører disse teknikker i
dag. Er det blevet hendes adgangsbilllet til at lave kreationer til store modehuse såsom
Christian Lacroix, Jean Paul Gautier & Givenchy. Men også at deltage til prestigefyldte
messer i Paris, London eller Wien.
Hendes ønske og mål er at tilpasse disse gamle traditionelle teknikker til nutidens design/
teknikker og samtidig værne om deres mulitkulturelle karakter.
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Garnkunst m. Sarah Radulescu
Kursus 2 dage:
Dato følger
Kurset starter med gennemgang af oprindelsen af
denne teknik, karakteristikker samt “regler”.
Forklaring af valg af tråd /materialer / redskaber som
er vigtigt for at få et godt resultat.
Og hvad ord som “bånd, trenserne, spidserne, påfyldningsteder og støttestof” betyder.
Herefter vil du gå igang med dit eget projekt,- Sarah
vil medbringe færdige arbejder, som du kan bruge til
din kreation eller som bruge som inspiration.
Pris: 2475,- inc. overnatning og sandwich til frokost.
Der må forventes udgift til materialer
Kursus - 4 dage:
Dato følger
Kurset starter med gennemgang af oprindelsen af
denne teknik, karakteristikker samt “regler”.
Der vil blive arbejdet mere i dybden omkring valg
af materialer, og i udvalgte materialer lavet nogle
hækleprøver, for at se virkninger i forskellige materialer.
Hvad ord som “bånd, trenserne, spidserne, påfyldningsteder og støttestof” betyder.
Herefter vil du gå igang med dit eget projekt,- Sarah
medbringer forskellige modeller & tegninger man kan
bruge til sin kreation eller som inspiration. Og ud fra
det vil du lære at justere/tilpasse “broderiet” til ønsket
design.
Det er også muligt at medbringe tøj, hvortil man designer et “broderi” der passer til.
Pris: 3475,- incl. overnatning og sandwich til frokost.
Der må forventes udgift til materialer.
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Sykurser v/ Charlotte Wiegand
Dagshold på Møn

Mandag 9.30-13.30 eller 14-18.00
Mandags holdene starter
keituge 7 til og med uge 15
o
o
– (undtagen uge
t b14 pga. påsken) derfor har mandagsholdene F
også
uldmandag den 23 april.
Tirsdagsholdene starter uge 7 til og med uge 15
Kr. 2275,-

4 lørdage ELLER søndage på Møn
Alle dage fra 9.30-16.30 t
ke
27 el. 28 januar
o
o
b
24 el. 25 februar
ldt
u
F
17 el. 18 marts
7 el. 8 april
Kr. 1875,-

4 lørdage ELLER søndage i Kbh.
Alle dage fra 9.30-16.30
20 el. 21 januar
ket
o
o
17 el. 18 februar
tb
10 el. 11Fmarts
uld
14 el. 15 april
Kr. 2500,-

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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Grundform I.
uld
Torsdag den 1/3 kl. 17.00F
h
til søndag den 4/3 kl. 16.30
Ny t

ket
o
o
tb

ol d

ma
13.
.
0
1

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.

j

Kr. 3175,Kurset er incl. overnatning, samt aftensmad den
første aften. Samt et konstruktions-kompendie til
brug hjemme.

Underviser: Charlotte Wiegand og
oplæg v/ Sara Lindgaard
Vi starter 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.
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.
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Sy og tilskæring
et

k kl. 17.00
o22/3
Torsdag den
o
b
t
til søndag
Fuld den 25/3 kl. 16.30

Grundform II.

Workshop med Charlotte Wiegand
Din tid i workshoppen vil være “din egen”,
du bestemmer selv hvad du vil arbejde med.

Fredag den 27/4 kl. 10.00
til søndag den 29/4 kl. 16.30

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).

Underviser: Charlotte Wiegand
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.

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.
Torsdag kl. 17 - 21
Fre, lør, søn kl. 9.30 - 16.30
Pris: 2775,- incl. overnatning og mad den første aften.

Pris: 2775,Kurset er incl. overnatning, samt aftensmad den første
aften. Samt et konstruktions-kompendie til brug
hjemme.
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Plissering
3 hold i april måned
Underviser:
Karen Grigorian, Paris
Hold 1 Den 16 & 17 april kl. 9.30-16.30
For begyndere - som har intet eller lettere kendskab
til plissering
Pris: 2475,Hold 2 Den 18 & 19 april kl. 9.30- 16.30
For lettere øvede / øvede
Pris. 2475,Hold 3 Den 20, 21 & 22 april kl. 9.30-16.30
For dig der har kendskab til plissering.
Pris: 3275,På alle holdene er prisen incl. overnatning samt
sandwich til frokost!
Du kan arbejde på værkstedet om aftenen.

Jeg er meget glad for, at Karen Grigorian igen har takket ja
til at komme til Emilielunden. Da han var her i maj, var det
en stor succes med deltagere fra hele skandinavien. 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.
På Emilielunden holder Karen Grigorian kurser à to & tre
dages varighed.
Hold 1 - Her fortæller Karen Grigorian kort om plissering og teknikker, før man selv går igang (hvilket han
selvfølgelig også gør på de andre hold). I løbet af de to
dage når du at lære lettere former for plissering (sol, flad
sol og små fantasimønstre), på stof stykker à 50 gange 50
cm.
Hold 2 - For lettere øvede / øvede - er der mulighed for at
lære mere avancerede former for plisseringer, og arbejde
mere individuelt med den plissering du ønsker på stykker
à 50 gange 50 cm.
Hold 3 - For dig der har kendskab til plissering, og
som har lyst til at viderudvikle egne plissering designs, eller gå videre hvor du slap i foråret 2017. Derudover vælger du en ønsket tegning, som sendes til
Karen inden kurset, så han kan forberede sig. På kurset laves det valgte mønster i stor udgave. Det er også
muligt at plissere større stykker, som du kan sy af
efterfølgende. Du skal selv medbringe stof – silke eller
bomuld (ingen kunststoffer!) – til små prøver samt evt.
større stykke til at producere af bagefter.
9 et
Fx. kjole eller nederdel.

Eco-printing, sun printing
og blomstertryk
Tre teknikker på tre dage!
1, 2, og 3/6 kl. 9.30 - 16.30

Fuld
N

ket .
o
o
tb
ept

ol d
yt h

21

.s
.-23

Undervisere: Tekstildesignerne Mette
Back, Laura Baruël og biolog Henriette
Lundbye Petersen.
Dette kursus er det ultimative plantetrykkursus, hvor
du lærer hvordan du med planter kan skabe smukke
tekstile mønstre. Du introduceres til tre teknikker.
Ved kursets afslutning:
- har du lært at arbejde med Eco-print teknikken både
i ren form, og i kombination med farve der egner sig til
silke og uld
- har du fået en introduktion til Sunprinting teknikken
og de farver der bruges til den
- har du lært at lave planteaftryk med bafixanfarver, som
du enten kan lave metervarer af eller scanne til print.
- har du fremstillet en række prøver og lavet en masse
selvstændige eksperimenter
- du har lært at scanne dine arbejdsoplæg/prøver
således at det kan printes som metervare/tapet ect.
- har du fået udleveret beskrivelser af de materialer og
teknikker vi har brugt på kurset
kr. 2975,- inkl. overnatning
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Tryk

Tryk medeco-p
planter

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

Mette Back

Jeg er uddannet tekstilformgiver
og har mange års erfaring som
seminarielektor med undervisning i tekstile fag. Jeg har
over en årrække desuden
undervist som gæstelærer på
designskoler i England, og har
været censor på Lærerseminarier
rundt omkring i Danmark.
Derudover har jeg haft egen
virksomhed og har holdt en
lang række private kurser blandt
andet i tryk og broderi, samt
serigrafi. De seneste 9 år har
jeg arbejdet med undervisning i
tekstildesign på en Ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov.

Henriette Lundbye Petersen

Jeg er uddannet fra Københavns Tilskærerakademi. Siden da har jeg arbejdet med det kreative ved siden af at jeg
har uddannet mig til biolog. Jeg bringer
ofte min biologiske viden og arbejdsmetoder ind i mit kreative arbejde. At
kombinere de to arbejdsområder åbner
op for helt nye muligheder.
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Tirsdag den 5/6 kl. 10.00
til søndag den 10/6 kl. 16.30

Fuld
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Lørdag den 21/7 kl. 10.00
n e n i j u ni !
e
g
til torsdag den 26/7 kl. 16.30 Do holdet

Lørdag den 4/8 kl. 10.00
til torsdag den 9/8 kl. 16.30
Underviser: Charlotte Wiegand
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,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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Sommerkurser
på Møn

Gine kursus

Torsdag den 16/8 kl. 10.00
til søndag den 19/8 kl. 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)
Ikke alle behøver møde torsdag kl. 10.00.
Der bliver lavet et skema, med forskellige
mødetider torsdag .
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Corsage

Lær at sy
dit eget korset

Kurset er rykket til efteråret 2018
Dato følger!
Er du nysgerrig på, hvad det vil sige at sy dit eget korset? Og vil du lære hemmeligheden bag et godt korset,
der er lavet specielt til din krop? Så er dette kursus noget for dig!
Korsetsyning er slet ikke så svært, som man kunne tro.
Det sværeste ved at sy et korset, er at have styr på sit
work-flow og kendskab til de særlige teknikker der skal
bruges.
Alt det får du grundigt forklaret og selv afprøvet i praksis på dette kursus.
Ud fra hver enkelt kursists ønsker tager vi udgangspunkt i et passende mønster, som vi opsyer en prøve
af og tilretter.

Herefter syer vi det endelige korset med korsetlærred, stivere og snøre i ryggen. Der er mulighed for både at lave
underbust- og overbustkorsetter. (korsetter, der sidder
under eller over barmen)
Alle kropsformer kan deltage! Der er mønstre til både
standardstørrelser og plus size, og man behøver ikke have
en ”korsetkrop” for at kunne sy et korset. Det hele tilpasses
den enkelte kursists kropsbygning og ønske.
Målet er, at hver kursist har et færdigsyet korset og et tilpasset mønster med sig, samt har fået den viden og øvelse
der skal til for at gå hjem og selv sy et korset.
Det er intet krav at man kender til korsetsyning, men kurset forudsætter, at man har styr på det basale inden for
syning, fx at man kan tråde og indstille en symaskine, har
arbejdet med beklædningsmønstre før, og har styr på
sømrum og trådretning.
Incl. overnatning samt aftensmad den første aften.
Pris: 3975,-

Underviser:
Charlotte Aurora

- en kreativ hvirvelvind, der
har syet og designet i mere
end 20 år. Hun er uddannet
mønsterkonstruktør fra Københavns Tilskærerakademi,
samt designer fra Kunstakademiets Designskole. Hun har
altid været fascineret af korsetter og kostumer, og har
lavet kostumer til både film og teater, samt syet for en
dansk designer.
Siden 2014 har hun koncentreret sig om at lave beklædning til fotoshoots, i en stil der strækker sig over kostumer,
korsetter og couture-kreationer.
De sidste par år er hun blevet mere og mere betaget af
korsetdelen, som næsten har det fulde fokus i dag. Hun
udvider hele tiden sin korsetviden, bl.a. ved at deltage på
internationale seminarer og var i sommeren 2017 på
14 korsetkonferencen ”Oxford conference of Corsetry”.

Studietur til Paris
Paris 15. - 20. maj 2018 Fuld

ket
o
o
tb

I foråret 2017 havde vi en fantastisk tur til Paris. Med
smukke udstillinger, og ikke mindst nogle spændende
besøg på Haute Couture værksteder.

Slikke forårssol (forhåbentligt!) på cafeerne og nyde en
Pastis eller god cider. Måske på fiskerestaurant og spise
østers, eller dejlig sydfransk mad hos Chez Janou.

Flere har deltaget før, hvilket er utroligt dejligt (og Paris bliver man heller aldrig færdig med). Derfor vil jeg
selvfølgelig finde værksteder som vi ikke har besøgt før.
Og jeg vil glæde mig til den foreløbigt sidste tur med
alle jer gengangere (og nogle nye).
Der har som i år været flere forhåndsreservationer. Så
hvis du vil med, send mig en mail hurtigst muligt!

Og der er byvandring med Louise Sandager!

Vil du med?
Vi skal bo på Hotel 29 Lepic, som ligger i mit absolutte
favorit- område, - Montmartre. Rue Lepic er en hyggelig
gade med dejlige fødevarebutikker.

Programmet er ikke fastlagt endnu, da de forskellige
museer ikke har lagt deres udstillinger ud endnu.
Der arbejdes på at finde de mest spændende oplevelser.
Men jeg kan godt love besøg i spændende butikker
med bånd, garn, perler, tråd osv.
Vi skal kigge på knapper hos Eric Herbert, enten på
markedet eller hjemme på hans lager.
Men selvfølgelig skal vi også kigge på stoffer, vi skal ud
og ind af butikkerne, og sammenligne priser, farver og
kvaliteter.

Pris i delt dobbeltværelse: 5380,- m. twin beds
Pris i enkeltværelse : 6900,Inkluderet i prisen:
-Fly t/r samt alle skatter og afgifter
- 4 nætter på hotel med morgenmad.
Prisen kan måske ændre sig en smule pga. af flypriser.
Men så vil I selvfølgelig blive informeret straks!
Du skal påregne udgift til guide, entre på museer og
transport i Metroen.
Derudover skal du have en rejseforsikring.
Tjek med dit forsikringsselskab om den dækker når det
er en studietur!

Og derfra til de fine Haute Couture stofforretninger,
som har blonder og silker i alle farver og afskygninger.
Som vi aldrig ser i butikkerne i Danmark.
Trykke næsen flad mod ruderne til nogle af verdens fineste og dyreste modehuse omkring Avenue Montagne.

Ved tilmelding indsættes depositum på kr. 3500,- på
konto 1037843, reg.nr. 6140

Og på fødevaremarkeder, dufte til krydderier, pølser,
oste og måske købe lidt med hjem til at spise på hotellet.

Mange hilsner Charlotte Wiegand
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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

Vi gør opmærksom på at tilmelding er bindende.
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. Ved tilmelding skal ½ eller hele
kursusafgiften indbetales. Det resterende skal indbetales senest 6 uger inden kursusstart.
Hvis du intet hører fra os, er du automatisk optaget på det ønskede hold, og du vil 3 uger 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.
Ved afmelding af kurset indenfor en måned inden afholdelse, kan kursusafgiften ikke tilbagebetales.

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.
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