SLÖJDBLADET HÖST OCH VINTER 2018/2019
Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna

KURSER

UTSTÄLLNINGAR

ÖVRIGT

13-14 oktober
Kurs i täljning och knivslipning, Kungsgatan 98, Umeå

BJÖRK, Robertsfors bibliotek, visas under hösten.

29 okt och 1 nov kl. 13-16,
Höstlovstäljning v.44, Skapa formverkstad,
Umeå stadsbibliotek, Väven.

Upptäck glädjen i att tälja och forma i trä. Lär dig de viktiga
täljgreppen, slipning och säkerheten för att njuta av din
täljning.
Ledare:
Claes Hotberg och Mats Pallin
Kostnad: medlem: 1000 kr, ickemedlem: 1100 kr
Anmälan: felix.•,vink@hemslojd.org, 070-276 63 99
20-21 oktober
Brickvävning, Kungsgatan 98, Umeå

Kurs i brickvävning med Sonja Berlin. Sonja är nog den i
Sverige med mest kunskap kring brickvävning. På kursen lär
du dig grunderna i brickvävning, hur man gör mönster mm.
Ledare:
Sonja Berlin
Kostnad: medlem: 1000 kr, ickemedlem: 1100 kr
Anmälan: kristina.ersviken@hemslojd.org, 070-516 95 91
27-28 oktober
Dräktsömnad, Kungsgatan 98, Umeå

Börja sy någon av delarna till Västerbottensdräkten;
överdel, kjol eller livstycke.
Ledare:
Kerstin Schmidt & Kristina Ersviken
Kostnad: medlem: 1000 kr, ickemedlem: 1100 kr
Anmälan: kristina.ersviken@hemslojd.org, 070-516 95 91
10-11 november
Rotslöjd, Kungsgatan 98, Umeå

Kurs i rotslöjd med mästerslöjdaren Gunnel Eriksson från
Botsmark som ledare. Lär dig olika sätt att binda en korg
och historik kring korgtraditioner i länet. För dig som aldrig
provat korgbindning, men också för dig som gått kurs
tidigare och vill jobba vidare.
Ledare:
Gunnel Eriksson
Kostnad: medlem: 1000 kr, ickemedlem: 1100 kr
Anmälan: kristina.ersviken@hemslojd.org, 070-516 95 91
23-24 februari 2019
Virkning, Västerbottens Museum, Umeå

Virkning med Maria Gullberg, som ägnat sitt liv åt att
fördjupa sig i virkningens möjligheter. Maria är också
författare till ett flertal böcker. I samband med virkkursen
blir det också en föreläsning på Västerbottens museum
Ledare:
Maria Gullberg
Kostnad: medlem: 1000 kr, ickemedlem: 1100 kr
Anmälan: kristina.ersviken@hemslojd.org, 070-516 95 91
KURSINFORMATION
Anmäl skriftligt till: Västerbottens läns hemslöjdsförening
Eller via E-post:

Kungsgatan 98,903 32 Umeå
kristina.ersviken@hemslojd.org
felix.wink@hemslojd.org

En utställning av de bidrag som länets vävstugor vävt på
temat "björk". Arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening
i samarbete med Robertsfors bibliotek och Robertsfors
vävstuga.
MARKNADSVANTAR, Dorotea Bibliotek, 4-19 oktober

I samarbete med Region Västerbotten, Västerbottens läns
hemslöjdsförening & Dorotea samisk förvaltningskommun.
Skellefteå museum 28 okt - 27 jan. Se Skelleftea.se för
program.
VIRKNING, Västerbottens museum
Från vecka. 9 och fram till sommaren

Utställning med virkning av Maria Gullberg som firar 30 år
som textil formgivare. Maria är utbildad på Konstfack och
är den ledande förnyaren av virkningen i Sverige. Hon har
under åren utvecklat tekniken och experimenterat fram nya
och spännande strukturer och mönster. I samband med
virkkursen blir det också en föreläsning på Västerbottens
museum. Arr: Västerbottens museum i samarbete med
Västerbottens läns hemslöjdsförening.

HANDENS HUS
Forum för slöjd och konsthantverk
Nordanå, Skellefteå
Slöjdkvällar - hösten 2018

Tisdagar kl. 18.30 till ca 21.00. Kostnad 50 kr/kväll. Ingen
anmälan och material finns på plats.
Alla är välkomna men barn under 13 år i vuxens sällskap.
9 okt

Tälj till köket. Vi försöker plastbanta och gör täljda

6 nov kl.17.30-20.30
Slöjdkväll i Vilhelmina, Vilhelmina SV Volgsjövägen.

Textil småslöjd i vadmal, nålbrev och väskor med
hemslöjdskonsulent Kristina Ersviken.
Anmälan till vilhelmina@sv.se, tel. 0940-553 89.
Kostnad 50 kr.
Start 21 november
Slöjdkul

Slöjdkul är riktat mot barn i ca 10-12 årsåldern som vill
prova olika slöjdtekniker. Vi träffas vid 6 st tillfällen och
provar på olika sorters slöjd. Första träffen hålls den 21
november, resterande träffar sker under första halvåret av
2019. Välkomna att anmäla er till Kristina Ersviken,
kristina.ersviken@hemslojd.org, 070-516 95 91
Medlemskvällar, Kungsgatan 98, Umeå

Alla medlemmar & slöjdintresserade personer är välkomna!

23 okt Täljning, kl.18.30-21.00
19 nov Papper, kl.18.30-21.00
24 nov Ljusstöpning, kl. 11.00-15.00 OBS! Max 10
deltagare, anmälan senast 24 nov till
krisod48@gmail.com. Kostnad 100 kr.
29 nov Julslöjd, kl.18.30-21.00
1-2 december, lördag kl.10-16, söndag kl.10-15
Julmarknad i Lycksele

redskap i färsk björk.

Välkommen till Gammplatsens traditionella julmarknad!
Västerbottens läns hemslöjdsförening finns i entrehuset
med slöjdvisningar och försäljning.

Ta gärna med strumpstickor ca nr 3.

26-27 januari
Slöjdkryssningen 2019

23 okt Band och snoddar i textil och skinn.
6 nov Tvåändsstickning. Vi lägger upp och börjar sticka.
20 nov Ljusstöpning. Grenljus och raka spiror.
4 dec Ljusstöpning. Grenljus och raka spiror.
Obs Ljusstöpningen kostar 150 kr och anmälan
krävs, Nordanå Reception 0910-735510.
Ljusstöpningen startar kl.17.00 o slutar ca 22.00.
Viktigt med oömma kläder och inneskor som
man inte är rädd om.
9 dec

Välkommen du som är 10-18 år gammal, till slöjdverkstad
med Isac Enetjärn. Vi täljer figurer och små träbåtar.
Drop-in i mån av plats. Vi håller uppsamling och gemensam
start vid 13.00 och 14.30. Kniv och slöjdämnen finns på
plats. För de yngre barnen ska förälder finnas med. Arr:
Umeå Kommun i samarbete med Västerbottens läns
hemslöjdsförening.

Julmarknad. I Handens hus kan ni julslöjda bland

annat halmstjärnor, papperspyssel och stöpa små
grenljus och julgransljus. Öppet kl. 12-16 för alla
åldrar i mån av plats.

När du fått bekräftelse att kursen blir av sätter du in
kursavgiften på Västerbottens läns hemslöjdsförenings
bankgiro: 830-9023. Skriv namn och vilken kurs det
gäller.

Slöjdklubbar för barn.

Vid sent återbud på grund av t.ex sjukdom (senare än
en vecka före kursstart) återbetalas kursavgiften endast mot
uppvisande av läkarintyg. Vid avbokning tidigare än 1 vecka
före kursstart återbetalas halva kursavgiften. Hela
kursavgiften återbetalas vid inställd kurs.

prova olika slöjd.

Mer information och anmälan via kulturskolans hemsida.
www.skelleftea.se/kulturskolan

Måndagar kl. 17.30-20.00 Trä/smide
Torsdagar kl.17.30-20.00 Allmän slöjdklubb där man får
Våren 2019 - Slöjdkvällar startar 12 februari 2019

För tredje året i rad drar vi iväg på en spännande kryssning
mellan Umeå-Vasa. Programmet är inte klart i sin helhet i
skrivande stund men det blir nya workshops, föreläsningar
och studiebesök till Strömsö bla. Bokningen öppnar i oktober.
Fullständig information och bokning hittas på
www.vasterbottenslojd.se/slojdkyssning
r
eller kontakta Felix Wink: 070 276 63 99,
felix.wink@hemslojd.org
SAVE THE DATES
Svarvkurs i Umeå 29-31 mars 2019 med Åke Landström.
Textilfesten i Skellefteå 6-7 april 2019

Med mässa, föreläsningar, workshops och utställningar.
Mer information kommer.
VÄV2020

Vävmässan i Halmstad 24-26 sept.

Marknadsvantar
Slöjdkul

Kurs i täljning och knivslipning

Virkning, Maria Gullberg

Virkning, Maria Gullberg

