
Skvulp med pulp – håndgjort papir med tryk og tråd

Weekendarrangement d. 4. og 5. februar 2023.
v/ Ellen Qvortrup og Lis Pedersen.

Om lørdagen vil du lære at støbe dine egne unikke papirark efter en over 2000 år gammel teknik.
Du vil kunne støbe ark i flere formater og få kendskab til bøttepapir, vandmærker, limning og
struktur i papiret mm.

Der kan bruges effekter i papiret, når det støbes som f.eks:
Gavepapir, servietter, kuverter, sytråd, farvet papir og æggebakker. Aviser og ugeblade er ikke
egnede.
Vi vil også bruge plantedele, som f.eks:
Tørrede brune bananskræller, tulipanstilke, blomster og blade, skaller fra rødløg, gyldne løg og
hvidløg, tørrede blomster, sort te og urtete.

Der er rigtig mange muligheder, så begynd allerede nu at samle ind af effekter. Gem også gerne gl.
sengetøj, da vi støber ark i bunker med bomuldsstof i mellem hvert ark. Mere info følger ved
tilmelding.

Om søndagen skal vi lege med forsk. udtryksmuligheder indenfor tegning, tryk og sting. Det kunne
f.eks. være:
Tegne og male med tuch, kul og kridt eller nål, tråd og sting.
Tryk med stempler, hvor der er uanede muligheder.
Monotopitryk og aftryk af strukturer.
Forskellige effekter: f.eks. metalfolie.
Aarbejde med motivet/kompositionen ud fra f.eks.:

Stiliseret natur.
Eventyr/fantasidyr/væsener.
Tekst/skrift/tegn/symboler.
Mønstre/skriblerier/doodles.
Børnetegninger.

Produktvalget kunne være:



Småbilleder til opslagstavlen, indrammet, flere billeder i et billede osv.
En lille foldedagbog over vigtige oplevelser og begivenheder.
Brevpapir m. kuvert.
Beklædning af æsker.
Et lille hæfte eller bog eller blot anvendes som tegnepapir/malepapir.

Dato: Lørdag d.4.februar kl. 10.00-16.00 og søndag d. 5.februar kl. 9.00-15.00.
Sted: Moltrup Skole, gymnastiksalen, Møllesvinget 38, Haderslev.
Deltagerbetaling: 500 kr. for medlemmer/ 650 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og kage.
Deltagerantal: Min. 8 - maks.15.
Tilmeldingsfrist : 10.01.2023.
Tilmelding til/kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 51 42 50 30, mail: erikpe@moltrup-sogn.dk
Efter tilmeldings-og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste, liste over de ting der skal
medbringes og andre relevante oplysninger.
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