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STRIK & HÆKLING
Underviser: Mette Trysøe

Holdnr.:21201 
Mandag 28/6 og fredag 2/7 kl. 10.00-12.45
2 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 150,-

Holdnr.:21202 
Mandag 5/7 og fredag 9/7 kl. 10.00-12.45
2 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 150,-

Holdnr.:21203 
Mandag 12/7 og fredag 16/7 kl. 10.00-12.45
2 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 150,-

Holdnr.:21204 
Mandag 19/7 og fredag 23/7 kl. 10.00-12.45
2 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 150,-

Holdnr.:21205 
Mandag 26/7 og fredag 30/7 kl. 10.00-12.45
2 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 150,-

Strikning og hækling er meget oppe i tiden 
og her kan alle være med. Dette er både 
for dig, som aldrig har hæklet eller strikket 
før, og for dig, som allerede har erfaring. 
Strikning og hækling kan være næsten 
meditativt at arbejde med og følelsen af 
at skabe noget med hænderne er en rar 
oplevelse. Vi lærer de grundlæggende 
teknikker og de forskellige masker og 
forkortelser at kende. Der tilbydes også 
mange nye teknikker og mønstre. Vi lærer 
at læse en opskrift og at hækle/strikke 
efter et diagram. Medbring selv garn og 
strikkepinde/hæklenåle.

             



HALVMASKENS MAGI

Holdnr.:21200 
Underviser: Barbara Borchorst
Periode: 2/8-6/8 
Alle dage kl. 12.00-14.45
5 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 375,-

Halvmasken er kendt for sin magi og po-
esi, og arbejdet med dem er forunderligt 
og fantastisk. Vi låner et halvt ansigt og får 
tilført en hel ny verden af glæde, frækhed, 
mod, usikkerhed, hvad som helst, afhæn-
gig af den maske vi vælger. Vi arbejder i 
fællesskab, griner og forundres. Kurset 
kræver ingen forudsætninger andet end, 
at du er nysgerrig og har lyst til at deltage. 

SPIL SOMMEREN VARM

Holdnr.:21213 
Underviser: Ida Zidore
Periode: Uge 28-29-30
Mandage, tirsdage og 
torsdage kl. 10.00-12.45
9 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 675,-

Få energien tilbage gennem musisk sam-
menspil. Mærk glæden ved at spille og 
synge sammen i løbet af sommeren. Alle 
er velkomne, men det er en fordel hvis du 
kan spille på et instrument.



SOMMERKERAMIK
Underviser: Inge Frederiksen

Hold A
Holdnr.:21206 
Lørdag d. 17/7 + søndag 18/7 + mandag 2/8
Alle dage kl. 9.00-13.35
3 mødegange á 5 lektioner
Pris: kr. 375,-

Hold B
Holdnr.:21207 
Mandag d. 19/7 + tirsdag 20/7 + tirsdag 3/8
Alle dage kl. 9.00-13.35
3 mødegange á 5 lektioner
Pris: kr. 375,-

Hold C
Holdnr.:21208 
Onsdag d. 21/7 + torsdag 22/7 + onsdag 4/8
Alle dage kl. 9.00-13.35
3 mødegange á 5 lektioner
Pris: kr. 375,-

På sommerkurserne vil vi arbejde med 
forskellige teknikker indenfor det kera-
miske udtryk. Vi vil nå vidt omkring med 
både pladeteknik, skulpturelt, og det mere 
bruger venlige.Der vil blandt andet blive 
eksperimenteret med porcelæn støbeler, 
sort skulptur ler, stentøj, gipsforme, og 
meget andet. Vi arbejder ud fra en opga-
ve, tema eller ide, som vi selv udvikler på. 
Det handler om at finde sit eget udtryk, 
gennem forskellige teknikker. 

Vi arbejder spontant, intuitivt, entusia-
stisk, og engageret. Der vil være inspirati-
on at finde i værkstedet. Kurset er for alle 
som har lyst til at arbejde med ler. Her er 
plads til både den øvede og nybegynde-
ren, da der undervises individuelt og på 
små hold.

Et kursus hvor vi inspirerer os selv, og 
hinanden.

Den sidste mødegang glaserer vi emnerne.
Materialeudgift: 30,- pr kg ler.



GLASVÆRKSTED

Holdnr.:21209 
Underviser: Inge Frederiksen
Lørdag d. 31/7 + søndag 1/8 
Alle dage kl. 9.00-13.35
2 mødegange á 5 lektioner
Pris: kr. 250,-

På dette sommerkursus vil vi arbejde med 
forskellige teknikker indenfor glasarbejde. 
Der er mulighed for at nå vidt omkring 
med foreksempel slumping/fusing teknik, 
Perler på gasbrænder, eller nogle af de 
mange andre aktiviteter i det kreative 
værksted. Du har mulighed for at male/
tegne eller fx filte i uld. Vi arbejder ud fra 
en opgave, tema eller ide, som vi selv ud-
vikler på. Det handler om at finde sit eget 
udtryk, gennem forskellige teknikker. Vi 
arbejder spontant, intuitivt, entusiastisk, 
og engageret. Der vil være inspiration at 
finde i værkstedet. Kurset er for alle som 
har lyst til at arbejde i det kreative værk-
sted. Her er plads til både den øvede og 
nybegynderen, da der undervises individu-
elt og på små hold.
Et kursus hvor vi inspirerer os selv, og 
hinanden.

Materialeudgiften: 100,-

FILOSOFI – START OP

Holdnr.:21210 
Underviser: Majken Kjer Johansen
Periode: 26/7-30/7
Alle dage kl. 12.15-14.00
5 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 375,-

Kurset er for dig der vil lære at filosofere 
og få inspiration til at forstå din omverden 
på en ny måde. Menneskets udfordrin-
ger bliver din undren. Vi arbejder med 
datidens og nutidens filosoffer og sætter 
filosofien i spil i praksis. Oplev nærvær.



PSYKOLOGI I PRAKSIS

Holdnr.:21211 
Underviser: Majken Kjer Johansen
Periode: 19/7-23/7
Alle dage kl. 12.15-14.00
5 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 375,-

Kurset er for dig der vil arbejde med psy-
kologi i praksis og få inspiration til at ud-
vikle dig selv på en ny måde. Vi søger svar 
på udfordringer via coaching, mål-arbejde, 
tydning af billeder, drømme og hvad der 
passer til dig. Oplev nærvær og glæde ved 
udvikling.

ENGELSK OPFRISK

Holdnr.:21212 
Underviser: Majken Kjer Johansen
Periode: 5/7-9/7
Alle dage kl. 12.15-14.00
5 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 375,-

Kurset er for dig, der er vil opfriske dialog, 
læsning og forståelse af engelsk. Vi vil 
læse tekster i undervisningen, der kan dis-
kuteres på holdet. Der vil også være fokus 
på mindre skriftlige opgaver og grammati-
ske øvelser.

SKRIV DIT LIV - SKRIV SOMMEREN VARM

Holdnr.:21214 
Underviser: Ida Zidore
Periode: Uge 28-29-30
Mandage og torsdage kl. 13.00-14.45
6 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 450,-

For mange er sommeren en tid, der åbner 
op for omtanke. Brug tiden på at skrive 
om dit liv. Måske har du allerede nogle 
historier, du gerne vil bearbejde gennem 
tekst. Måske mangler du inspiration og 
det kan du være sikker på at få på dette 
kursus.



MALERI & UNIKA SMYKKER

Holdnr.:21215 
Underviser: Janne Larsen
Periode: 26/7-28/7
Alle dage kl. 14.15-17.55
3 mødegange á 4 lektioner                                                                                                                                        
                                                                            
Pris: kr. 300,-
Fordyb dig i maleriet eller design og 
fremstil dit eget unika smykke i sølv eller 
horn. Kreativt værksted byder på mange 
muligheder. Du vil blive introduceret til 
div. teknikker, som du har brug for. Kurset 
kræver ingen forudgående kundskaber. 
Sølv til smykkefremstilling afregnes med 
underviser.



Velkommen til vores spændene sommer katalog.

Vi har i år et bredt udvalg af eksisterende kurser og helt nye sommer hold. 
Alle hold er helt åbne og man skal ikke have nogle forudsætninger for at 
deltage andet end gåpåmod og lyst.

Husk at tilmelde jer før holdene starter og senest den 24/6 på www.sindskole.dk

Ved spørgsmål, kontakt Marianne Værge-Rasmussen
40508032  -  marianne@sindskole.dk


