Lær at lodde med sølv
Kom og lær at lodde sølv og skabe
dine helt egne smykker med dine
egne unikke glasperler i centrum.
Sonja fra Ravstedhus kommer og øser
ud af sin viden om arbejde med sølv.
Kurset er for alle, nybegynder eller
øvet.

Program
Du kommer i løbet af weekenden til at lære forskellige
teknikker indenfor guldsmedefaget. Du kan lære at designe,
lodde, save, polere og skabe forskellige overfladestrukturer
på metallerne. Du kan også blive introduceret til arbejde
med indfatning. Du er velkommen til at medbringe
tegninger og ideer til inspiration, og Sonja kan rådgive
omkring hvad der er realistisk i forhold til tid og materiale,
og måske komme med alternativer.
Hvornår - Hvor
Den 26 – 27 januar 2019, På Ravstedhus.

Der er mulighed for overnatning og
hyggeligt samvær med de andre kursister på Ravstedhus.

- Undervisning
- Brug af værktøj og gas på kurset
- Fortæring på kurset ( Frokost,
aftensmad lørdag, Morgenmad,
frokost søndag,
kaffe og the)
- Sølv /materialer der bruges på kurset
afregnes særskilt med Ravstedhus.
- Overnatning på Ravstedhus fra
lørdag til søndag.

Alt dette for kun 980,for medlemmer af Danske Glasperler

1.500 for ikke medlemmer

Praktisk information
Tilmelding – send en mail til ”danske Glasperler” på Helle@fredberg-nielsen.dk
eller SMS til +45 2681 5126
Når vi har din tilmelding, får du tilsendt nærmere om betaling, og når første rate.
500,- er betalt, får du en bekræftelse på tilmelding, og du har en plads på kurset.
Underviser – Sonja (har undervist på Ravstedhus i Kolding)
Hvornår - Den 26 – 27 januar 2019
Lørdag 10 – 17 - Søndag 9 – 16
Sted Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372 Bylderup-Bov

Pris – Kr. 980,- 1. rate (500) betales ved tilmelding, resten senest 15. december
2018. Kr. 1.500,- for personer som ikke er medlem af Danske Glasperler.
Ekstra overnatning på ravstedhus, fra fredag til lørdag – kan købes for 200,-, incl.
Morgenmad lørdag.

