Hygge weekend med Danske Glasperler
Kom og lad os hygge os.
Vi mødes og laver perler lørdag, øver
forskellige teknikker (stringer, brug af
perlepresse). Søndag kommer en fra
Ravstedhus med bud på montering af dine
perler. Montering med wirewrapping / halv
fabrikata / sølv lodning.
Program
Lørdag – et løst program, hvor vi viser teknikker for hinanden – dagens
mål – at lave nogle perler til søndagens montering.
Ta’ med
• Egne perler du gerne vil have monteret, just in case
• Glas, ynglings glas samt værktøj
• Eksempel på noget du gerne vil vise os
• Ynglings bog / tutorial
• Presser – andre må låne / prøve
• Hvorfor har jeg købt – det her glas / værktøj
• Sølv, halvfabrikata eller andre metaller til montering

Dette er inkluderet i kurset
• Fortæring på kursus ( frokost,
aftensmad lørdag, morgenmad,
frokost søndag, kaffe og the)
• Overnatning på Ravstedhus fra
lørdag til søndag.
• Brug af værktøj i Multihus

Hvornår - Hvor
Den 23– 24 januar 2021, På Ravstedhus.

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

Alt dette for kun 1100,for medlemmer af Danske Glasperler

1.650 for ikke medlemmer

Praktisk information
Tilmelding – send en mail til ”danske Glasperler” på Helle@fredberg-nielsen.dk eller SMS til +45
2681 5126 – inden 12. januar 2021. – og overfør betaling for weekenden.

Betaling – Kr. 1100,- (Kr. 1.650,- for ikke medlemmer af Danske Glasperler.) betales som overførsel
til foreningen - SWIFT : DABADKKK, IBAN : DK4430003724293050, Reg.Nr : 3724, kontonr :
3724293050 , ved tilmelding. Husk navn på betaling.

Underviser: os selv og ? (fra Ravstedhus)
Hvornår:
Den 23 – 24 januar 2021
Lørdag 10 – 17 & Søndag 9 – 16
Sted:
Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372 Bylderup-Bov

Ekstra overnatning på ravstedhus, fra fredag til lørdag – kan købes for 200,-, incl. morgenmad
lørdag. Det vil være muligt at gå på værkstedet allerede fredag aften.
PS : hvis vi er mange tilmeldte, så overbooker vi, i håb om at ikke alle skal bruger brænder
samtidig, dog med hensyn til at vi kan holde Corona afstand og andre regler.
I tilfælde af at vi må aflyse pga coronarestriktionen, får du dine penge retur.

