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På Emilielunden har vi fokus på det gode håndværk på et højt niveau og 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.
I efteråret kan du lære at lave mode-, og arbejdstegninger, sy, tilskære & drapere, trykke og brodere. 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.
Skoles 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.

Hvem

Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand.
Charlotte er uddannet beklædningsformgiver og har tidligere 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.
Sideløbende designer og fremstiller Charlotte kvindebeklædning bl.a brude- og selskabstøj.
Charlotte er medlem af Skrædderlauget.

Hvor

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
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Faciliteter

Undervisningen foregår i velindrettede lokaler der rummer alle relevante maskiner og materialer. Moderne
symaskiner, overlockere, fixer- og damppresse, knapmaskine, tilskærerborde mm..
Som kursist er du selvfølgelig velkommen til at benytte dig af skolens samling af diverse sy-, tilskærer- samt modeog 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.

Kursusemner

Fordi skolen er en lille og flexibel 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, enkelt eller 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 har du følgende muligheder:
1) betaling via check.
2) overførsel af 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, hvis du er forhindret. Dog forudsat at der
er plads på et andet hold. Derudover er det også tilladt 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.

Syning og tilskæring - vil du lære det gode håndværk?
Kurser ved Charlotte Wiegand

Intensive, lærerige og inspirerende kurser hvor du kan fordybe dig, og har tid til at udvikle dine ideer. Og give
syningen, tilskæringen og dine produkter den fulde opmærksomhed. Og selvfølgelig nyde samværet sammen
med andre syinteresserede. Som brænder for præcis det samme som dig.
Om du er øvet eller nybegynder, har kendskab til syning og tilskæring, eller om det er helt nyt for dig, vil du kunne
finde rum og mulighed for at arbejde med præcis det du ønsker. Undervisningen er individuel, og tager udgangspunkt i det faglige niveau du behersker.
Under kyndig vejledning, hvor der også tages højde for snit, form, design, presning, indlægsmaterialer, tilretning
og de gode håndværksmæssige principper.
Og med stor glæde og kærlighed til håndværket.
Du vil have mulighed for at arbejde med egne grundforme. Jeg har udviklet en teknik, så det er muligt for alle at
komme I gang. Og man vil derfor ganske hurtigt kunne komme I gang med at designe sine egne modeler.
Derudover kan du bruge min “opskriftsbog”. Hvor du med udgangspunkt I din egen grundform, kan arbejde videre
med mine designs.
Og ydermere vil du få udleveret et mindre tilskæringskompendie du kan bruge.
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Kurser på Møn:
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Hold 4
Hold 5
Hold 6

Mandage 9.30-13.30
Mandage 14-18.00
Tirsdage 10-14.00
Tirsdage 17-21.00
Onsdage 10-14.00
Onsdage 17-21.00

Kr. 2175,- for hold 1-6
Alle ugeholdene starter i uge 36 og varer til
og med uge 46 , undtagen uge 42!

Hold 10 – lørdage kl. 9.30-16.30 - 7/9 – 28/9 – 12/10 & 2/11
- kr. 1630,Hold 11 – søndage kl. 9.30-16.30 – 8/9 – 5/10 - 29/9 – & 3/11
- kr. 1630,- obs. en lørdag!
Hold 12 - se senere i programmet.
Hold 13 - fredag d. 22/11 kl. 17-21.00, lørdag d. 23/11 & søndag
d. 24/11 kl- 9.30-16.30
Pris incl. overnatning kr. 1475,-

Kurser i København:
Hold 7 – lørdage kl. 9.30-16.30 - 24/8 – 14/9 – 19/10 & 9/11
Hold 8 - Søndage kl. 9.30-16.30 - 25/8 – 15/9 – 20/10 & 10/11
Hold 9 - lø/søndage kl. 9.30-16.30 - 31/8 – 1/9 – 26/10 & 16/11
Kr. 1975,- for hold 7-9

Tryk, broderi & sy workshop

Vi gentager succesen fra det totalt udsolgte sommerkursus.
Hold 12 – uge 42
Her kan du vælge den ”fulde pakke” , eller nøjes med
tryk/broderi workshop.
Søndag d. 13/10, onsdag d. 16/10 & torsdag d. 17/10
- Syning/tilskæring
Mandag d. 14/10 & tirsdag d. 15/10 - Tryk & broderi workshop.
Pris: Fuld pakke 2995,- , workshop 1785,(mulighed for overnatning).
Undervisere: Sy/tilskæring – Charlotte Wiegand.
Tryk: Mette Back & broderi: Karen Marie Dehn
Workshoppen henvender sig til dig der gerne vil arbejde med et personligt og unikt udtryk, til dig der vil lære nye
spændende teknikker til dekoration på beklædning, til dig der gerne vil lære en masse om tekstiltryk og frihåndsbroderi og til dig der gerne vil arbejde kreativt med beklædning. Men den henvender sig også til dig der gerne vil
fordybe dig i tekstiltryk og broderiuniverset, med andre tekstil elskende og suge til dig af vores viden og ekspertise. Vi kan love dig, at det blir` sjovt!
I løbet af workshoppen lærer du:
- På sydagene vil du kunne fordybe dig I beklædning. Og lege med snit, form og indsnit, så det spiller sammen
med tryk og broderi. Og skaber en flot og unikt design. Vi har til dette kursus designet nogle modeller, som du vil
kunne tegne op og bruge. Eller tage udgangspunkt I “opskriftsbogen (beskrevet under syholdene), og din grundform.
- Elementære teknikker indenfor tekstiltryk.
- Indsigt i hvilken type af farver man bruger til de forskellige slags materialer. Vi arbejder med Uniprint bindere og
du vil få et overblik over dette farvesystem, hvordan man blander dem osv.
- At sy 5 forskellige broderisting
- At overføre motiver til broderi
- Hvordan du forbereder din beklædning til broderi, så det fungerer
- En masse om stoflighed og udtryk
- At finde vej til det design du synes er smukt, funky eller fint.
For at optimere hvad vi kan nå på kurset arbejder vi med nogle færdige motiver og mønstre lige til at gå til. Du kan
sætte dit eget præg via måden det bruges, hvilke farver det trykkes i og hvordan du f.eks. broderer videre på det.
Når du går hjem fra workshoppen er du blevet rigere på et eller flere stykker beklædning med dit eget unikke
tryk og broderi. For dem som ikke er på beklædningskursus er der også mulighed for at arbejde på boligtekstiler,
t-shirts, tasker mm.
Få værktøjskassen fyldt med nye sting og teknikker som du kan bruge på andre designs du får lyst til at lave!
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Overlock kursus

Hold 14 – Lørdag den 21/9 kl. 9.30-15.00
Pris: 725,Underviser: Charlotte Wiegand
Her kan du lære at bruge din overlocker, lære at udnytte de muligheder den har.
Tråde den, at indstille skærebredde, differential transport, stinglængde, trådspænding osv. Hvornår man bruger de
forskellige sømme, og i hvilket materiale. Kort sagt, - at blive herre over din maskine!

Lær at tegne mode & arbejdstegninger

Hold 15 – lørdag & søndag 26 & 27 /10 - kl. 10-16.00
Pris: 1125,- (evt. incl. overnatning)
Underviser: Eduardo Soza
At kunne lave en modetegning og
arbejdstegning gør designprocessen
meget lettere.
Når man kan se sine ideer “på papir”,
er man hurtigere i stand til at omsætte
snit og indsnit til konstruktion/tilskæring.
Kurset henvender sig til alle der kan
lide at sy, men har det svært med at
forklare hvordan modellen skal se ud.
Hvis man ikke har forudsætninger for
at tegne, er det ikke en forhindring for
at deltage. Jeg har nemme og praktiske metoder til at opnå relevante og
gode resultater.

Introduktion til Guldbroderi

Hold 16
Fredag d. 1/11 – kl. 17-21.00
Lørdag d. 2/11 & søndag d.3/11 - kl. 10-16.00
Pris: 1580,- (evt. incl. overnatning)
Underviser: Fernanda Mendonça
3-dages intensivt og fascinerende kursus hvor du vil få kendskab
til materiale og teknikker omkring den overdådige tekstil-ornamentering.
Det mere end 1000 år gamle guldbroderi har sine rødder i kirkelige og kongelige sammenhænge, men har også i gennem tiden
prydet militærtøj. Udover det, bliver guldbroderi idag brugt på
modetøj, især i forbindelse med haute couture.
Efter teoretisk gennemgang, vil du selv få fingrene i de smukke
guldtråde og få lov til at prøve kræfter med teknikken. Målet er at
du har en lille færdig prøve ved slutningen af forløbet.
Du får udleveret en fin sykit med professionel syramme, silke
sytråd, forskellige slags guldtråde, mm. Materialeudgifter må
påregnes.
Ligeledes må du meget gerne medbringe en syring, syvoks (hvis du har det), broderisaks, en saks som kan klippe i
metal, almindelig sytråd, tynde broderinåle og en mellore eller en tyk kanvasnål uden spids.
De tilmeldte bliver kontaktet nogle uger før kurset finder sted med flere detaljer om forløbet og prisen på sykit.
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Julestue – Lav selv de lækreste julegaver
Hold 17
Følgende lørdage:
Pris: 575,- pr. gang
Underviser: Mette Sparre Sørensen
“Kom tryk på julegaverne”
At forære en smukt håndlavet gave til sine nærmeste og sine
venner er en stor glæde. I år har du muligheden for at lave en
helt speciel gave du selv har lavet. På Emilielunden kan du
deltage en, to eller tre dage, evt. sammen med din datter, barnebarn eller venner. Og blive fyldt op med ideer, færdige kits og
lave dejlige produkter med tekstiltryk på, som lamper, punge,
viskestykker, tørklæder....
Vi vil starte med en inspirerende gennemgang, og se nogle
færdige produkter, som I så efterfølgende selv vil kunne lave.
Det kræver ingen erfaring med tekstiltryk. Jeg gennemgår de
mest almindelige teknikker trin for trin. Vi arbejder med Uniprint
pigmentfarver der er miljøvenlige, lette at anvende og efterbehandle. Man kan næsten trykke på alle materialer, som cykelog bilslanger, skind, stof og papir, alt hvad der kan tåle efterbehandling med strygejern.
Teknikker jeg gennemgår:
- Tryk med serigrafirammer.
- Malertape teknik.
- Lave enkelte mønstre i bogbindinsplast til tekstiltryk.
- Introdiktion af de forskellige pigment bindere.
- Blanding af farver.
- Der vil blive vist nemme ideer til gaver som bl.a. øreringe,
punge, puder, T-shirts, viskestykker, tørklæder og
lampeskærme.
Jeg stiller til rådighed:
- Tekstilrammer med mønstre på, klar til brug.
- Pigmentfarver, bindere, malertape og bogbindingsplast.
- 1 mulepose til første prøvetryk.

Studietur til Helsingborg & København
Fredag den 20 september 2013

I sommer åbnede den meget roste udstilling om den svenske couture designer Lars Wallin på Dunkers kulturhus .
Lars Wallin er svensk couture designer, og uddannet på Beckmans Design College i Stockholm.
Fem år efter modtog han den præstisefyldte guldknap fra Ladies World Magazine.
Og de eksklusive skræddersyede couture kjoler, brudekreationer og kostumer er blevet båret af scenepersonligheder samt nationale og internationale berømtheder,- blandt andet den svenske princesse Victoria.
Udstillingen viser næsten 100 kreationer, og et af udstillingslokalerne præsentere det store håndværk og den
skræddersyede proces. Fra den første skitse til prototypen, og til det færdige produkt.
“Kreativitet handler om at observere dine omgivelser og gøre noget smukt ud af det. Jeg kunne gøre couture ud af
papir. Mit ønske om at udtrykke mig mere om at skabe et helhedsindtryk. Jeg har også et stort behov for at blive
æstetisk stimuleret. Jeg absorbere energi, og jeg tror, at energi er ekstremt vigtigt “Lars Wallin, 2011.
Vi tager afsted til Helsingborg tidlig om formiddagen, ser udstilling og spiser frokost på Dunkers Kulturhus.
Efterfølgende kører vi til København, hvor en stofforretning vil tage imod os og vise deres nye forretning.
Og der vil efterfølgende være rig mulighed for at kigge på stof. I dagens anledning vil vi få gode procenter.
Tidsplan & pris vil blive lagt på: charlottewiegand.dk Tilmelding senest torsdag den 12. september.
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Paris i maj 2014

Afrejse tirsdag d. 6/5 kl. 8.00 – Hjemkomst lørdag d. 10/5 kl. 22.00
Eller (præcis dato fastlægges i midten af september)
Afrejse tirsdag d. 13/5 kl. 8.00 – Hjemkomst lørdag d. 17/5 kl. 22.00
Selvfølgelig afslutter vi sæsonen 2013 – 14 med en fantastisk studietur til Paris.
Vi er allerede ved at planlægge programmet, og forventer endnu flere spændende værksteds & virksomhedsbesøg.
Vi skal på museer,- blandt andet se Dries Van Noten udstilling på Musée des Arts Décoratifs ( jeg næsten ikke kan
vente! Han har jo lavet fantastiske kreationer I over 20 år). Men også til Pierre Cardin som har sit eget modemuseum i den nordlige kant af byen. Hvor vi var igen I år, og måtte fotografere, pille og vende stoffer og sømme meget
usædvanligt!
Og selvfølgelig på Palais Galeria som åbner igen her til september, efter omfattende renovering (det var dem som
lavede den fantastiske Madame Grès udstilling. Og den flotte udstilling vi så i maj om Haute Couture på Hotel de
Ville).
Derudover skal vi se på arkitektur, i den “nye” bydel La Defense hvor danske Sprechelsens kube ligger. Samt det
fantastiske Institut du Monde Arabe, som ligger ved Seinen bag Notre Dame.
Men selvfølgelig skal vi også kigge på stoffer, og ind og ud af et hav af butikker på Montmartre. Desværre er det
efterhånden blevet for meget Tivoli, I de ellers så fantastiske stofgader omkring Sacre Ceour. Men Flotte haute couture stofforretninger ligger der I Paris, og General Diff, som har den “alm.” Stofforretning. Men den til de “udvalgte”
,- en ovenpå, som bugner af Lanvin, Chanel & Celine stoffer….
Men også kigge på band hos Mokuba, hvor de har band op til 1500,- kr. meteren! Og den gamle engross virksomhed: Au Ver à soie, hvor de har silkebånd og knaphulssilker i 50 farver.
Endnue et besøg hos “knapmanden” Eric Herbert skal vi også. Hvor vi skal på udkik I hans kælder og kasser….
Vi skal igen bo på Hotel Rue Lepic 29 på Montmartre, den dejlige madgade hvor duftene af fisk, grønt, brød, ost og
steget kyllinger er lige udenfor hotellets dør.
Endelig dato og pris kommer til at ligge på: charlottewiegand.dk i løbet af september.
Allerede nu er der kommet forhåndstilmeldinger, hvilket selvfølgelig er muligt. Så man er sikker på en plads.

Undervisere:
Eduardo Soza

Beklædnings designer og billedkunstner
Uddannet Kunstmaler, Skønne kunst fakultet, Chiles universitet.
Uddannet industriel designer i trikotage og beklædning, Trikotage- og konfektionsskole i
Herning.
1984 til 2012 har undervist indenfor maleri, tegning, skulptur på forskellige kunst skole i
Danmark, Grønland og Mozambique.
Har undervist i modetegning, ide- og produktudvikling på Teko-Herning og Design Skole
i Kolding.
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Fernanda Mendonça

Efter at være vokset op med saks, nål og stof i hænderne i min mors skrædderværksted, er
jeg ved at afslutte min uddannelse i Tekstildesign, -håndværk og –formidling på Håndarbejdets Fremme. Sidste år var jeg i praktik som brodøse hos Lizzi Damgaard i Selskabet
for Kirkelig Kunst hvor jeg fik styr på broderihåndværket og broderede efter traditionelle
teknikker, bl.a. guldbroderi. Jeg har også været i praktik som brodøse hos kunstneren Rose Eken og har desuden broderet til Charlotte Wiegands sidste Skrædderlaugets
opvisning.
Jeg har en modedesigneruddannelse fra Brasilien, hvor jeg kommer fra. I 2011 var jeg i
praktik hos børnetøjsmærket BangBang Copenhagen, hvor 2 af mine designs blev brugt i
deres nyeste kollektion. Jeg elsker håndværket og er specielt tiltrukket af traditionelle og
nogle gange glemte broderiteknikker såsom, guldbroderi, båndbroderi og tyllsbroderi.

Karen Marie Dehn

er uddannet håndarbejdslærer og har 25 års erfaring med formidling i
forskellige sammenhænge. Driver firmaet og bloggen karenmarie.nu – med design til magasiner, styling-opgaver, kurser og workshops for børn og voksne i textile og beslægtede
fag.
Karen Marie forstår at formidle broderiet bredt, med glæde, farver, finurlige detaljer, gedigent håndværk og smittende energi.

Mette Back

Jeg er uddannet Tekstilformgiver fra Seminariet for Formgivning. Jeg har undervist som
seminarielektor i mange år på forskellige seminarier. I mit professionelle liv underviser jeg
nu på en STU Ungdomsuddannelse, for Unge med særlige behov, og jeg elsker mit job!!
Jeg er vild med kreative sysler af enhver slags, men særligt de tekstile står mit hjerte nært.
Se min blog: http://finurligefinesser.blogspot.dk/

Mette Sparre Sørensen

Færdig uddannet som tekstil designer fra Håndarbejdets Fremme sem. 2005
Har været i praktik hos tekstildesigneren Kirsten Fribert og på Holbæk Kunsthøjskole med
tekstiltryk.
Siden 2009 har jeg været medejer af butikken Sildestrøm i Stege og haft eget firma med
egne tekstilprodukter.

www.charlottewiegand.dk
Emilielunden, Nordfeldvej 15, 4780 Stege
Tlf. 29464170 / charlottewiegand@gmail.com

