(Indkvartering på standard-dobbeltværelse):
Tillæg indkvartering på standard-enkeltværelse:
Tillæg dobbeltværelse i ”Vestfløjen” pr. prs.:
Tillæg enkeltværelse i ”Vestfløjen” pr. prs.:
Tillæg ”Akvarel”

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.150,200,250,600,100,-

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE
N
- Højskolen ved Vadehavet

I ”Vestfløjen” deler 2 værelser bad og toilet.
På standardværelser er der håndvask på værelset og kabinebaderum og toiletter
på gangen.
Depositum kr. 700,- indbetales på vores konto i Danske Bank, Ribe afd.
reg. nr. 9692 konto 3733074752 - husk at angive navn og kursus.
Tilmeldingsblanketten kan scannes/mailes, eller sendes med almindelig post. Man
kan også tilmelde sig på mail: kontoret@uhr.dk. Vi bekræfter først, når vi har mod4
taget både tilmelding og depositum.

Skole Allé 1, Vester Vedsted
6760 Ribe
Tlf. 75 44 50 04
Internet: www.uhr.dk
E-mail:
kontoret@uhr.dk
J
O
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Kursusprisen er en totalpris, der omfatter undervisning, foredrag, de planlagte
udflugter og entreer, indkvartering på elevværelser, sengetøj/linned og håndklæde - og naturligvis god kursusforplejning.
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GAMMEL MANDØ

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE
Højskolen har en fantastisk beliggenhed midt i landsbyen Vester Vedsted, kun 1½ km fra Vadehav og dige og ca. 8 km fra Nordens ældste by Ribe - lige ved Nationalpark Vadehavet.
Fra medio august til ultimo juni er vi højskole for unge 16 - 19 årige og underviser i mange forskellige valgfag indenfor områderne Musik og Sang, Kunst og Design, og Sport, Adventure og
Sundhed. Desuden har vi det obligatoriske fag ”Livets værktøjskasse”.
Om sommeren har vi forskellige ugekurser - også for andre aldersgrupper end de unge.
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Workshops
Akvarel hele ugen eller vælg mellem
Vævestrik, Broderi på strik,
Krydret mønsterstrik og Aranstrik
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Undervisere
Gitte Hadrup, Bodil Munch,
Karen Marie Dehn, Charlotte Kaae
og Lisa Renner
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OBS: Du vil komme rundt
til 3 ud af 4 workshops. Vi
vil prøve at opfylde dine
1-3 ønsker, men kan ikke
garantere

n Enkeltværelse (”Vestfløjen”)

Prioriter 1-4

Egebæk
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LAKOLK

Kreativ sommerhøjskole for voksne
5. juli - 11. juli 2015
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Afbestillingsforsikring kan tegnes hos ”Europæiske” www.europæiske.dk
(tlf. 33 25 25 25).
Transport: Det vil være muligt at tilmelde sig bustransport til og fra Bramming Station.
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n Standard enkeltværelse

STRIKKE- OG BRODERIWORKSHOPS

VÆVESTRIK:

FRIHÅNDSBRODERI PÅ STRIK:

KRYDRET STRIK PÅ P. 21⁄2 -31⁄2:

SNONINGER OG ARANSTRIK:

STRIK OG AKVAREL FOR VOKSNE den 5. juli - 11. juli 2015

Navn

Særlige bemærkninger:

n Standard dobbeltværelse

Vælg mellem (sæt kryds)

n AKVAREL: v/Gitte Hadrup

n STRIKKE- OG BRODERIWORKSHOPS
(angiv prioritering til højre)

Navn ____________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________________________________

Postnr./by: _______________________________________________________________________________________________________________

(Husk navn og kursus)

Telefonnr _____________________ Mobil: _________________________ Email: ____________________________________________________

Depositum kr.: __________________

Indsættes på konto i Danske Bank reg. nr. 9692 konto 3733074752:

Adresse:

Pris:

Andre aktiviteter
Foredrag,
sangaftener,
aftentilbud mv.

Udflugter
Ribe og
Mandø

Vælger du ”Akvarel”, vil du have faget hele ugen.
Vi arbejder med vadehavslandskabets farver og linjer.
Vi undersøger hvordan himmel, land og hav kan beskrives spændende
med vand og farvepigmenter.
Kurset henvender sig både til modige begyndere og mere øvede.
Vi kommer til at arbejde med tubefarve, godt papir og store pensler.
Akvarelfarver og pensler medbringes. I god tid inden kurset fremsendes en
liste over, hvad vi anbefaler, du skal have med.

STRIKKE- OG BRODERIWORKSHOPS
Vælger du at strikke/BRODERE, vil du komme rundt til 3 ud af de 4 workshops. Prioriter ønsker på tilmeldingsblanketten.
Vævestrik v/Bodil Munch

Vævestrik er mønsterstrik med to eller flere farver, men man strikker kun
med en farve af gangen. Det er enkelt og sjovt, og alle kan finde ud af
det.
Mønstrene opstår ved at tage masker af undervejs, føre tråden på forsiden
eller bagsiden af arbejdet og/eller samle tråde op og strikke med. Generelt bliver vævestrik mere fast end f.eks. alm. glat- eller retstrikning.
Der findes et utal af mønstre, og de kan meget nemt varieres.
Vævestrik kan også udføres med kun en farve, og så er det teksturen, man
arbejder med. På kurset skal vi afprøve begge måder.
Der bliver mulighed for at udvikle din indre ”designerspire”.

Tryl med frihåndsbroderi på strik v/Karen Marie Dehn

Mal med garn, og tilføj dit strik endnu en dimension med frihåndsbroderi.
Vi tryller med farver og former og arbejder med forskellige strukturer og
udtryk, alt efter om du vil kreere et super let og luftigt eller et markant og
farverigt udtryk. På workshoppen vil du lære en håndfuld anvendelige
sting og en god bunke fif og teknikker. Endvidere vil teknikker til komposition og farvevalg indgå, - og selvfølgelig glæden ved broderiets mange
muligheder.

Foredrag:

Mandø
½-dags tur. Med traktorbussen til den specielle vadehavsø Mandø. Der vil være mulighed for at besøge Mandø Kirke, Mandøhuset, se Stormflodssøjlen og opleve
den specielle natur. Der vil også være mulighed for at se og købe forskellige Mandøspecialiteter – Mandø øl, Mandø garn,
Kvellersalt mv. Det vil være en god idé at
medbringe kikkert.

Klaus Melbye, Vadehavscentret:
”Nationalpark Vadehavet – en Verdensnaturarv”.

Ribe
½-dags tur. I Ribe får vi en guidet tur, som
giver et levende indtryk af Danmarks ældste by med de brostensbelagte gader,
Ribe Domkirke og den nyrenoverede
Domkirkeplads med sydlandsk stemning.
Herefter er der mulighed for at opleve
Ribe på egen hånd og måske besøge ”Ribes Broderi og Garn”, som har lovet at
give vores kursister 20% rabat denne dag
(dog ikke på tilbehør og udsalgsvarer).

Gitte Hadrup:

www.gittehadrup.dk

Bodil Munch:

http://bodilmunch.blogspot.dk

Charlotte Kaae:

http://knitingbykaae.blogspot.dk

Søndag
5. juli

I god tid inden kurset, vil du få tilsendt en oversigt over, hvad du
skal medbringe til de forskellige workshops (garn, pinde mv.).

09.45 - 11.15
1. Akvarel
v/Gitte Hadrup
2. “Glæden ved at skabe
- evnen til at designe”
v/Bodil Munch
12.00 - 12.45 Middagsmad
13.00 - 16.30
Udflugt:

16.00 - 17.30
Ankomst og
indkvartering

Med traktorbussen
til Vadehavsøen
Mandø

Karen Marie Dehn: www.karenmarie.nu
Lisa Renner

Tirsdag
7. juli

Onsdag
8. juli

Torsdag
9. juli

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

(Middagsmad

(Middagsmad

10.00 - 17.00
(Middagsmad

12.00 - 12.45)

12.00 - 12.45)

12.00 - 12.45)

Workshops

Workshops

Workshops

1. Akvarel

1. Akvarel

1. Akvarel

2. Strikke- og
broderiworkshops:

2. Strikke- og
broderiworkshops:

2. Strikke- og
broderiworkshops:

Vævestrik

Vævestrik

Vævestrik

Tryl med frihåndsbroderi på strik

Tryl med frihåndsbroderi på strik

Tryl med frihåndsbroderi på strik

Krydret strik på p. 2,5 - 3,5 mm

Krydret strik på p. 2,5 - 3,5 mm

Krydret strik på p. 2,5 - 3,5 mm

Snoninger og Aranstrik

Snoninger og Aranstrik

Snoninger og Aranstrik

(Du vil få 3 ud af de 4 - prioriter
ønsker på tilmeldingsblanketten)

(Du vil få 3 ud af de 4 - prioriter
ønsker på tilmeldingsblanketten)

(Du vil få 3 ud af de 4 - prioriter
ønsker på tilmeldingsblanketten)

www.lisa-renner.dk

Fredag
10. juli

19.30 - 21.00
Foredrag: “Nationalpark Vadehavet”
21.00
Kaffe/the og hygge
i opholdsstuen

19.30 - 20.30
Sangaften
20.30
Kaffe/the og hygge
i opholdsstuen

09.00 - 12.45
Udflugt:
Ribe
Guidet tur
og
Ribe på egen hånd

12.45 - 13.30 Frokost

Lørdag
11. juli
Morgenmad med
mulighed for
madpakkesmøring

Morgensang/
afrunding af kurset
- herefter afrejse

14.00 - 15.30
Foredrag
“Den Danske Kulturkanon” v/forstander
Svend Lindholm
Hansen
16.00 Festforberedelse
18.00 - 20.00
Festmiddag

17.45 - 18.30 Aftensmad
19.00 - 19.30
Velkomst i
Grundtvigsalen

Husk
porto

Foredragsholdere og undervisere:

Morgenmad 08.00 - 08.45

Et kik ind i mit farveunivers, hvor vi strikker prøver i norsk mønsterstrik, med
det jeg kalder magiske nøgler. Vi arbejder med 8-16 farver i vores nøgler,
som vi selv vikler. Vi skal arbejde med “art work” (diagrammer), og har
mulighed for at designe vores eget.
Vores strikkeprøve bliver i sidste ende til en hue, I skal designe over et
grundmønster, som jeg har regnet for jer.
Kvindekroppen er ikke firkantet, derfor skal strik også have form. Snoninger og Aranstrik er virkningsfulde teknikker til at skabe form og elasticitet i beklædning. På denne workshop kan du lære de basale teknikker
ved snoninger og aranstrik. Der bliver også masser af tid til at gå i dybden med teknikkerne, for det basale er ikke svært at lære. Vi vil komme
omkring hvilke garntyper, der egner sig godt til teknikken og der præsenteres særligt egnede garntyper. Hvad betyder valg af snoning- eller aranteknikken for farvevalg, valg af størrelse på det strikkede.
Og lidt til strikkenørden: Hvad sker der når vi kombinerer aranstrik med
flerfarvet strik? Eller snoninger og dobbeltstrik?

Bodil Munch:
“Glæden ved at skabe – evnen til at designe”.

Morgensang 09.00 - 09.30

Krydret strik på pind 2,5 - 3,5 mm v/Charlotte Kaae

Snoninger og Aranstrik v/Lisa Renner

Mandag
6. juli

Forstander Svend Lindholm Hansen:
“Den Danske Kulturkanon”.

19.00 - ca. 20.30

19.00 - ca. 20.30

Vælg mellem:
Aftenhygge med oplæg om
strikkedetaljer v/Lisa Renner
eller
Besøg den lokale kunstner
Trine Theuts atelier

For alle interesserede:
Introduktion til “Hakning/
tunesisk hækling”
v/Charlotte Kaae

20.30
Kaffe/the og hygge
i opholdsstuen

20.30
Kaffe/the og hygge
i opholdsstuen

19.30 - 20.30
Fernisering
v/akvarelholdet

20.30
Kaffe/the og hygge
i opholdsstuen

20.00 Levende musik
og
hygge i opholdsstuen

Der kan forekomme
ændringer i programmet

STRIK OG AKVAREL FOR VOKSNE
Højskolen ved Vadehavet
Skole Allé 1
Vester Vedsted
6760 Ribe

AKVAREL v/Gitte Hadrup

Udflugter:

"

Vi har planlagt en intens uge, hvor der både er mulighed for at fordybe
sig fagligt, høre spændende foredrag, opleve naturen, komme på tur til
hhv. Mandø og Ribe og mange andre ting.
Der vil selvfølgelig også være tid til sjovt og hyggeligt samvær og til at
nyde køkkenets dejlige mad.
Kurset er åbent for alle voksne, der har lyst til at være kreative og møde
ligesindede og som gerne vil komme hjem fyldt med inspiration til at arbejde videre selv.

