KUNST & HÅNDVERKSTEVNE 11-12 MARS 2022
Berle, Prof Dahlsgate 30, Oslo

FULLT TRØKK; Igjen!
Utsatt i to år; temaet er fremdeles TRYKK – på alle
nivåer; linotrykk, potet-trykk, papptrykk,
skumplasttrykk, frottage, tresnitt, høytrykk, dyptrykk,
sjablongtrykk og alt dere selv kommer med av
erfaringer og teknikker. Vi trykker på papir, tre, lær,
tekstil og plast.
Kursene vil være like nyttige for kunst- og
håndverkslærere som for klasselærere og faglærere.
Gjennom en rekke ulike trykkteknikker vil du kunne
utvide ditt repertoar samt lettere kunne jobbe
praktisk og tverrfaglig, på alle klassetrinn. Vi inviterer
dere til å ta med eksempler på elevarbeider og
teknikker slik at vi får vist frem vårt mangfold.
Teknikkene blir satt opp som stasjoner der alle får
anledning til å prøve alt.
ILL: PER INGE BJØRLO; HODE

FREDAG 11. MARS
17.00 Varm mat med kaffe –
registrering
18.00 Introduksjon til arbeidet og
verksteder
22.00 Verkstedene stenger
– med mulighet for
forlengelse

LØRDAG 12. MARS
10.00 Verkstedene åpner – med mulighet for å starte tidligere
12.30 Lunsj
13.30 Odd Lindbråten med flere; «Grafisk mangfold;
trykketeknikker og grafiske trykk i tusen år»
14.30 Verksteder (pause etter behov; kaffe, etc. i kantinen)
16.00 Avslutning; presentasjon av arbeidene, oppsummering og
fremblikk (slutt 17.00)
(Om noen er interessert i å arbeide videre – også på
søndag – så kan det arrangeres i samarbeid med oss)

Workshopen er for alle interesserte; faglærere, klasselærere, barnehagepersonell, studenter osv. kursene
passer for deg som vil lære noe nytt for din egen del eller som inspirasjon til ditt arbeid der du er.
Som tidligere, blir dette dugnadsbasert; det vil si at bidragsytere stiller gratis.
Kursavgiften er satt til kr. 800 (400 for studenter) og inkluderer mat og
materiell samt reiseutgifter til kursholdere. Vipps til 474 02 474;
bindende påmelding innen 1. mars til marketa.valen@askersteinerskole.no
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