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Syning, tilskæring, zero waste og redesign, plissering,
plantetryk 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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Syworkshop på Møn
med Charlotte Wiegand
Fredag den 10/5 kl. 17-21.00
Lørdag den 11/5 - søndag den
12/5 kl. 9.30-16.30
Kr. 2775,Prisen er incl. overnatning
samt aftensmad den første aften.

Sykurser v/ Charlotte Wiegand
Dagshold på Møn

o
Fuldt b

oket

Mandag 9.30-13.30 eller 14-18.00
Tirsdagshold 10-14.00
Mandagsholdene starter 18/2 – sidste undervisningsdag
mandag den 15/4.
Tirsdagsholdene starter 19/2 – sidste undervisningsdag
tirsdag den 16/4.
I alt 9 gange – 36 undervisningstimer
Kr. 2375,-

boo
Fuldt

Alle dage fra 9.30-16.30
Lørdage: 9/2 – 2/3 – 16/3 og 13/4
Søndage: 10/2 – 3/3 – 17/3 og 14/4
Kr. 2675,-

d
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Torsdagshold i Kbh.

Den 7/2 – 28/2 – 14/3 og 11/4
Alle dage fra kl. 16-21.00
t
Pris: 2175,ooke

b
Fuldt

4 lørdage ELLER søndage på Møn
Alle dage fra 9.30-16.30
Lørdage: 16/2 – 9/3 – 6/4 og 27/4
Søndage: 17/2 – 10/3 – 7/4 og 28/4
Kr. 1975,-

4 lørdage ELLER søndage i Kbh.

Udover kursuspris opkræves der en materialebetaling til papir, “den gode tape” og overlocktråd
på kr. 120,- som bedes betalt kontant 1. sydag.

ket
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HVIS du allerede har en bluse/kjole grundform, kan
du godt deltage alligevel. Og i stedet for at arbejde
med at designe mønstre efter din grundform.

Grundform I.

Kr. 4325,Prisen er incl. dejlig frokost hver dag
samt overnatning.

Torsdag den 21/3 kl. 17.00-21.00
Fredag den 22/3 - søndag den 24/3
kl. 9.30-16.30
Underviser: Charlotte Wiegand og
foredrag v/ Christina Wedel

Om Christina Wedel: se næste side!

Det ultimative luksus Grundforms kursus, hvor der
skal arbejdes intenst med bluse/kjole grundforme,
krop, stil, veltilrettet tøj, konstruktion, inspiration,
forkælelse og sjove timer sammen med andre dejlige
kvinder.
Derudover foredrag med stylist Christina Wedel - “Se
godt ud” Også efter de 45!
Samt din egne halve time 1:1 med Christina.
Alt dette får du:
• Din egen veltilrettede grundform.
• En masse tilskærings teori.
• Dit eget kompendie
• Konstrueret et eller to egne mønstre efter din
grundform.
• Startet på omsyning i det rigtige stof el. stout
• 4 inspirerende dage med fokus på krop, design,
form og forståelse af grundformens muligheder.
• Et sprudlende foredrag med stylist Christina Wedel
(bogen “Se godt ud”)
• Din egen 1/2 time med Christina, hvor du på tomandshånd kan få styr på dine snit/linier, længder
osv.
• 3 dages overnatning på Emilielunden.
• Dejlig frokost hver dag.
• Mulighed for at “sy som en gal”, da værkstedet er
åbent om aftenen.
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Christina Wedel: Foredrag og
råd-givning i forb. med “Grundform I”
Christina Wedel har arbejdet med styling for tv-programmer, magasiner og privatpersoner de seneste
25 år.
Hun er værdsat som en ligefrem, engageret, rødhåret
tour de force med en enestående fornemmelse for
både moden, og hvordan den klæder os bedst, og for
menneskers ikke altid ukomplicerede forhold til tøj.
Christina Wedel har fungeret som stylist på en lang
række reklamefilm og -printkampagner og har
mange års erfaring med komplet styling af kataloger
og modeshows.
Hun bliver også brugt på Go´Morgen Danmark ind
imellem.
En unik evne til at kommunikere modens mange
muligheder, så alle bliver inspireret, har gjort Christina Wedel til en efterspurgt foredragsholder og hun
elsker at få kvinder til at føle sig lækre og tilpas på en
underholdende måde, som alle kan forstå.
Christina Wedel arbejder desuden, og med stor
fornøjelse, som personlig shopper for en voksende
gruppe privatpersoner, kendte som ukendte.
Christina er meget passioneret omkring kropstyper,
og ved ALT om snit til de enkelte kropstyper. Hun
har med stor succes deltager på sykurser, og revlolutionert hvordan et mønster skal rettes til i forhold til
netop dette.
Christina Wedel udgav en bog fra Gyldendal i 2018
med titlen: ”Se godt ud”.
Christina udtaler:
”Bogens titel er omdrejningspunktet. Den handler
om at lære at se godt ud, både som moden kvinde
på vej i overgangsalderen og som en kvinde med en
krop, men en krop, du aldrig har følt dig godt tilpas i.
Jeg har arbejdet med kvinder og deres garderober
det meste af mit professionelle liv. Så jeg ved hvad
jeg taler om, når jeg råder. ”
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Et brag af en kvindeaften på Ba’Ryhl
bar i Stege!
Torsdag d. 21/3 kl. 19
Vi har fået Christina Wedel til at komme til Stege,- til
hyggelige Ba´ryhl bar, hvor hun vil holde sit forrygende foredrag: Se godt ud - også efter de 45.
Tag din veninde, kollega, mor, mormor, tante eller
datter under armen, og sus til Ba’Ryhl bar i Stege.
hvor du/I kan starte aftenen med en let anretning,
inden aftenen for alvor starter.
Vi kan godt love, at det bliver en fantastisk aften,
- hvor Christina på sine kærlige, humoristiske og
ligefremme måde, vil få os alle til at se anderledes
(måske bedre) og kærligere på vores krop.

I kan inden foredraget få en lækker let anretning
bestående af enten charcuteri eller ost, måske efterfulgt af et dejligt stykke kage.

Har du en bred røv - eller har du egentlig bare smalle
skuldre? Går du ikke i stramme kjoler, fordi du ikke
kan finde den rigtige til din talje? Føler du dig …
firkantet?

Maden serveres mellem 17 og 18, så alle og alt kan
være klar til foredraget, uden forstyrrelser.

Er du i tvivl om, hvilken kropstype du er, så det er
svært at finde det, der klæder dig hver gang? Kommer du ofte hjem med det samme (muligvis lidt
kedelige) tøj du plejer, selv efter en hektisk shoppetur?

Billetter og mad skal forudbestilles på mail:
Foredrag: emilielunden@gmail.com (Kr. 150)
Mad: larsryhl@hotmail.dk
(Se priser på www.baryhlbar.dk)
Derudover tilbyder Ba’Ryhl bl.a. skønne vine, dejlig
baristakaffe, øl, saft og sodavand fra Møn Bryghus og
super lækre drinks, specielt udvalgt til denne aften.
Se mere på Ba’Ryhl Bars’ hjemmeside og Facebook.

Christina Wedel har arbejdet med kvinder og deres
garderober det meste af sit professionelle liv. Så
hun kunne fortsætte denne liste i det uendelige desværre.

Dørene og baren åbnes klokken 17 og vi satser på at
alle har fået det de ønsker at spise eller drikke, så vi
er klar kl. 19. Så kom gerne i god tid!

Christina Wedel har arbejdet med styling for tv-programmer, magasiner og privatpersoner de seneste
25 år.

I pausen har I mulighed for at få fyldt glas og kopper
igen, hvis I ønsker det.

Hun er forfatter til bogen: “Se godt ud (Også efter de
45)”.
Derudover vil Charlotte Bagge fra Mushroom
fortælle om de dejlige produkter fra Ecooking.

6

Der er selvfølgeligt også åbent i baren efter foredraget.
Pris for foredrag: 150,-

Sy nyt af dine stofrester
Lørdag den 13/4 - søndag den 14/4
kl. 9.30-16.30

Pris: 1775,- incl. overnatning

Reuse og DIY

Undervisere:

Brug dine stofrester på en meningsfuld måde. Få ryddet op og skab samtidig noget smukt og unikt tøj.

Laura Baruel

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.
www.
baruel.com

På dette kursus lærer du nogle patchwork syteknikker,
som muliggør, at du på en smuk måde kan sy flere mindre stykker stof, f.eks. rester, sammen til større stykker,
som så igen kan blive til beklædning.
Du får på kurset mønstre til enkle kjoler og bluser, som
egner sig til teknikken.
Du får vejledning i sammensætning af farver, mønstre
og stofkvaliteter. Hvordan kan du lave noget brugbart,
som passer til dig og dine farver ud fra dine rester?

Line Frank

er kostume- og beklædningsdesigner. Skaber med
blik for skulpturelt og casual design med en nørdet passion for pasform, skrædderi og bæredygtig
forståelse.
Har skabt kostumer til større og mindre teaterforestillinger gennem de sidste 12 år og er uddannet som
beklædningsdesigner. Designer i eget navn der sælges i Vaniching Point i Jægersborggade / Kbh.
www.linefrank.net
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Plissering
2 hold i maj måned
Underviser:
Karen Gregorian,
Paris
Hold 1:
Den 2/5 - 4/5 kl. 9.30-16.30
Pris: 3500,Hold 2:
Den 5/5 - 7/5 kl. 9.30-16.30
Pris. 3500,Pris incl. overnatning. Hvis man tilmelder sig begge
kurser, vil der være rabat på kr. 500,En Unik mulighed for at lære plissering i Danmark!
Igen kommer den verdenskendte Karen Gregorian til
Emilielunden, hvor han vil undervise deltagere der
kommer fra hele Skandinavien og Tyskland i sine fantastiske teknikker. Hr. Gregorian har sit eget plisseringsværksted 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 har også
plisseret læder-tapeter til skokongen Louboutins butikker.

Eksempel på brug af plissering: Dress by Ines

På Emilielunden holder Karen Gregorian to kurser à tre
dages varighed.

Kursusbeskrivelse næste side!
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Plissering med Karen Gregorian
Hold 1

Den 2/5 - 4/5 kl. 9.30-16.30
- for begyndere samt lettere øvede:
Karen Gregorian fortæller kort om plissering og teknikker, før man selv går igang individuelt.
Du starter med lettere former for plissering (sol, flad sol
og små fantasimønstre), på stof stykker à 50 gange 50
cm. Men kan i takt med at du behersker teknikkerne
udvikle mønstre, med kyndig hjælp fra Karen Gregorian.
Du skal selv medbringe stof – silke eller bomuld (ingen
kunststoffer!) -til prøverne.

Hold 2

Den 5/5 - 7/5 kl. 9.30-16.30
Karen Gregorian fortæller kort om plissering og teknikker, før man selv går igang med det individuelt. Der vil
være mulighed for at lære mere avancerede former for
plissering, og arbejde mere individuelt med den plissering du ønsker på stykker à 50 gange 50 cm.
For dig der har kendskab til plissering, og som har lyst
til at viderudvikle egne plisseringsdesigns, eller gå videre hvor du slap i foråret 2017 el. 18.
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. et større stykke
til at producere af bagefter - f.eks. kjole eller nederdel.
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Grundform II.
Fredag den 17/5 kl. 10-16.30
Lørdag den 18/5 - søndag den 19/5
kl. 9.30-16.30
Underviser: Charlotte Wiegand
Når din grundform er klar, skal du til at lære at bruge
den (hvilket du selvfølgelig når lidt af på “Grundform
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 “Grundform 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,Prisen er incl. overnatning samt aftensmad den første
aften.
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Eco-printing, sun printing
og blomstertryk.
Tre teknikker på tre dage!

Tryk med planter

Fredag 24/5 kl. 10.00-16.30, lørdag
25/5 og søndag 26/5 kl. 9.30-16.30
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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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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Zero Waste
Lørdag den 1/6 kl. 17-21.00
og søndag den 2/6
kl. 9.30-16.30
Endelig et kursus hvor du kan lære om Zero Waste
indenfor beklædning!
På globalt plan begynder der at komme fokus på bæredygtig produktion indenfor tekstilindustrien.
En tankegang vi alle kan bruge,- om du uddanner dig
eller arbejder indenfor det tekstile område. Men du
kan også få udbytte af kurset, hvis du “blot syr til dig
selv” .
På dette kursus vil du lære om Zero Waste indenfor
beklædning, og vi skal se på moderne design, der formindsker eller skaber mindre forbrug af stof.
Tilgangen er frit inspireret af Holly Mcqullian, og vi
skal gennemgå og sy en kjole, der bygger på en grundtanke af rektangler og trekanter.
Mange historiske klædedragter såsom kimonoen, kjortler og bukser er designet ud fra stofstykker, der har
passet til vævens bredde. Der blev brugt meget tid til
at producere stof og intet måtte gå til spilde. Dette kan
vi lære meget af i dag! Og jeg mener vi skal tilbage til at
indføre denne tankegang i tilskæring og vores designs.

Underviser:
Line Frank

er kostume- og beklædningsdesigner. Skaber med blik for
skulpturelt og casual design med en nørdet passion for
pasform, skrædderi og bæredygtig forståelse.
Har skabt kostumer til større og mindre teaterforestillinger gennem de sidste 12 år og er uddannet som
beklædningsdesigner. Designer i eget navn der sælges
i Vaniching Point i Jægersborggade / Kbh.
www.linefrank.net

Line Frank er beklædningsdesigner med sit eget
mærke, hvor hun arbejder efter denne teori, og alle
hendes erfaringer og tanker vil også blive brugt på
dette kursus.
Du skal medbringe 2 brugte lagener i 2 forsk. mønstre/
farver. Minimum 2 x 1 m.
Pris, incl. overnatning: 1775,-
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Sommerkurser
på Møn

Fredag den 7/6 – onsdag den 12/6
Lørdag den 20/7 – torsdag den 25/7
Lørdag den 3/8 – torsdag den 8/8
Alle kursusdage kl. 9.30-16.30
Underviser: Charlotte Wiegand

gustJuni- og au
hold er
t
fuldt booke

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.
Pr. kursus 6 dage, pris: 3795,-

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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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

Ved tilmelding (eller senest 14 dage efter) skal du indbetale kursusafgiften eller et dep. på 1000,- kr. til Emilielundens kontonr. 6140 1037843. HUSK at oplyse navn og kursus ved indbetalingen.
Tilmeldingen er bindende, og du får ikke dep. tilbage, hvis du melder fra senere end 8 uger fra kursusstart.
Hvis du framelder senest 8 uger før kursusstart tilbagebetales 500,-kr.
Restbeløbet for kurset skal betales senest 8 uger før kursusstart.
I tilfælde af for mange tilmeldte, kan du komme på en venteliste til kurset.
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.

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
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