Oppstadvev - kurs – 2018 - Nybegynner
Oppstadvevkurs - Kurset holdes av Oseberg Tekstilgruppe og det er Nille Glæsel som er kursleder.
Sted: Klokkeråsen skole i Tønsberg (Slagen)

Datoer og klokkeslett:
09-11 mars (fredag, lørdag og søndag kl. 1800-2100 på fredag og kl. 11-16 lør og søn)
Oppstadvevkurs
Dette er et innføringskurs der alle er nybegynnere.
Dere kommer nok ikke til å bli ferdige med veven denne helga, så den kan fortsette å stå hos Oseberg
Tekstilgruppe etterpå eller dere kan ta den med hjem. To av vevene betales av Vfk, de skal stå i
gildehallen etterpå, for videre veving.
Hva trenger du?
Det er nemlig slik at alle må stille med egne oppstadvever. Angående det sier at Elis: «det fikser seg
nok». Dere tar selv kontakt med Elis og prater om dette.
Om instruktøren
Nille er opprinnelig fra Danmark men flyttet til Norge (Lofoten) i 1995 der hun møtte vikingverdenen.
Siden den gang har hun jobbet med mange former for vikingtidens tekstilhåndverk og har gitt ut
bøker om emnet. Du finner henne på Amazon.com.
Nille lager hovedsakelig forhistoriske drakter, mest fra vikingtid, men også fra eldre tider og fra
middelalderen.
Hun holder kurs i gamle teknikker som: Oppstadveving, søm av drakter, Plantefarging, Brikkeveving,
sko fra vikingtid, garving, sjøhyre i skinn osv.
Nivå: Nybegynner

Maks 12 deltagere

Kurspris dekkes av Vikinger i Vestfold, for dem som er med i nettverket. Dette inkluderer kun kurset.
Materialet betaler dere for selv. Prisoverslag kommer senere.
Fredag 9. serveres det kaffe, frukt og sjokolade. Det blir servert lunch på lør./søndag

Påmelding med følgende info sendes til: kjerstijaco@hotmail.com
Navn

Epost

Tlf

Lag/stiftelse

Adresse og kontaktinfo: Klokkeråsen skole, Velleveien 79, 3118 Tønsberg
Dersom du lurer på noe så kontakt Elis Sørlie eller Kjersti Jacobsen:
Epost elis.sorlie@hotmail.com
kjerstijaco@hotmail.com
Mobil: 916 23 009
Mobil: 99573455

Dersom interessen for noen av kursene er liten, (5 eller færre) så blir kurset avlyst.
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