Inbjudan till
Skapardagen
16 juni 2019,
Lund
- En inspirationsdag för dig som är
cirkelledare inom skapande ämnen, i
år med tema återbruk

Vad är Skapardagen?
Skapardagen är en dag för
dig som är cirkelledare
inom kreativa ämnen där
du får prova på nya
tekniker och
hantverk,träffa andra
cirkelledare och inspireras
i ditt skapande. Detta är
din dag för inspiration och
kompetensutveckling!
Dagen är kostnadsfri och
allt material och förtäring
ingår.

Program
Tid & plats
16 juni kl. 9-17.30
SVs regionförbund Skåne på
Fabriksgatan 2F, Lund
9.00-9.30
Frukost och presentationsrunda
9.30-12.00
Workshop 1 - Från skräp till konst
med konstnären Ninni Ahlsell
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.15
Workshop 2 - Mönstra med
stämplar och block med
textildesignern Matilda Ekström
15.20-17.30
Workshop 3 - Project runway
challenge med cirkelledaren Emma
Nordengren

"Från skräp till konst"
med Ninni Ahlsell
Ninni arbetar som bildkonstnär och driver en
dekorationsmålning och förgyllningsfirma
sedan 1998. Hon har alltid haft en förkärlek till
att måla på saker som man egentligen inte får…
Marmorerade sin första bil (en Volvo Amazon i
siennamarmor). Under Ninnis workshop visar
hon exempel från sitt eget arbete och leder oss
i en prova på verkstad kring hur man kan
skapa inredning/konst av tillsynes
skräpföremål med hjälp av bland annat måleri.

"Mönstra med
stämplar och
block" med
Matilda Ekström
Matilda Ekström är textildesigner
och verksam i Malmö. Matilda
leder oss i en inspirerande
workshop där vi återanvänder
textilier som vi hittat på
loppmarknader eller i garderoben,
vackra och i bra kvalité. Lätta att få
tag på och lätta att förnya med
mönster.
Med hjälp av textilfärg kan vi på
olika sätt förändra och utveckla
textilierna.
Vi mönstrar med hjälp av stämplar
och block som vi skapar av enkla
material. Material som vi kan hitta
hemma, en träbit som blev över,
tomma toalettrullar, en bit frigolit,
snören eller tejp. Med stor
variationsmöjlighet kan vi fritt eller
systematiskt skapa nya
mönsterbilder med hjälp av våra
stämplar och block.

"Project runway challenge" med
Emma Nordengren
Emma är bland annat cirkelledare i klädsömnad på Studieförbundet
Vuxenskolan i Lund. Emma är en kreativ och entusiasmerande ledare med
stort intresse för klädsömnad. Under denna workshop leder Emma oss i en
utmaning där vi utifrån loppisfynd och nyvunnen kunskap från dagen
experimenterar oss fram till att skapa nya kläder. Passet avslutas självklart
på catwalken där pris till bästa kreatiation delas ut!

Information
om dagen
Målgrupp: Dagen riktar sig till
dig som är aktiv som cirkelledare
inom Studieförbundet Vuxenskolan
inom någon av avdelningarna i
Skåne.
Anmälan: via mejl senast den 1
juni med namn, personummer,
telefon samt information om
specialkost och eventuella
önskemål utifrån
funktionsvariation. Skriv också i
mejlet var du är cirkelledare och i
vilket ämne.
skickas till:
emma.erikssonolsson@sv.se
maja.gustafsson@sv.se
Adress: Fabriksgatan 2 f LUND
Studieförbundet Vuxenskolans
lokaler våning 3 . Hiss finns.

Dagen är kostnadsfri frukost,
lunch fika samt allt material
ingår.

Till dig som cirkelledare!

Som cirkelledare har du en oerhört viktig roll hos oss. Därför satsar
vi på din kompetensuteckling och kreativitet!

Välkommen att höra av dig med
frågor kring dagen till:
Välkommen att höra av dig med frågor kring dagen till:

Maja Gustafsson
Projektledare
Studieförbundet Vuxenskolan
Regionförbund Skåne
maja.gustafsson@sv.se
0708697339

Emma Eriksson Olsson
Utvecklingsledare
Studieförbundet Vuxenskolan
Regionförbund Skåne
emma.erikssonolsson@sv.se
0760-520154

