Kurs trycktekniker
Henri Hiltunen (Jala konstförening) Lena Edselius ( Kalix konstförening) Har slagit ihop sina
påsar och erbjuder helgkurs med tryck i olika tekniker datumen 13-14 november och 27-28
november.
Under kursen får du lära dig trycka med olika trycktekniker som bl.a. Högtrycksmetoder som
Monotypi (engångstryck) linoleumtryck, schablonteknik och textiltryck. I textiltryck får du
bl.a. lära dig att föra över bild på screenram, skapa direkt på screenram och att använda
olika material för att skapa tryck på textil. Vi går igenom teknikerna tillsammans och sen
finns det gott om tid att utforska och experimentera på egen hand.
Här finns möjlighet för dig att arbeta intuitivt och spontant och blanda tekniker för att hitta
ett personligt uttryck.
Du behöver inte ha tryckt någonting förut.
I kursen ingår material, Vegetarisk lunch inkl. kaffe på maten, fika + kaffe/te på Tornedal o
co. Tornedal o co har även butik. http://tornedalandcompany.com
Har du allergier meddela det vid bokning.
Pris: 2 400kr
Kurs för 8 deltagare. Du är anmäld när avgiften är betald.
Anmälan skickas till hello@henrihiltunenart.com. Mail med faktura kommer sedan att
skickas ut till dig.
Sista dagen att anmäla sig till 13-14 november är 30 oktober.
Sista dagen att anmäla sig till 27-28 november är 13 november.
Plats Haparanda Studio Jala, Torggatan 46
Behöver du boende så finns det boende bara några minuters promenad från Jala.
Stadshotellet https://www.haparandastadshotell.se/ ca 2 min från jala
Svefi vandrarhem https://svefi.net/vandrarhem/ ca 2 min från jala
River motell, har även camping vid stranden ca 5 min från jala
Cape east spahotell & camping https://capeeast.se/sv/ ca 10 min från jala
Dag 1
9.30 Fika
10-12 genomgång där vi visar och berättar
12-13 Lunch på Tornedal o co
13-15.00 eget arbete
15-15.30 fikapaus med med update-reflektioner, samtal, guidning av oss
15.30-16.30 eget arbete
Dag 2
9.30 kort samling m fika
10-12 eget arbete
12-13 Lunch
13-14 gemensam genomgång
Det här brukar inspirera
14-16 eget arbete (här får man tid att utveckla de idéer man fick i genomgången)
16-16.30 Avslutningsfika

