Kreativt Værksted
Kreativt Værksted er et kursustilbud for rovere og ledere over 17 år. Formålet
med kurset er at inspirere til nye kreative aktiviteter i roverarbejdet.
Kurset gennemføres af centrets folk - Ellefolket.

Værksteder

PROGRAM

BRONZE eller TINSTØBNING

FREDAG

Fremstilling af model. F.eks. et smykke.
Derefter støbes den i bronze eller tin.

KNIVFREMSTILLING

Lav din egen kniv. Til et færdigt knivblad
fremstiller du selv et flot skæfte.

SILKETRYKRAMMER

Lav klanens logo på en silketrykramme, som
du derefter kan tage med hjem og trykke Tshirts med.
OBS: Der må regnes med en materialepris på
150,-. Medbring motivet på en overhead og Tshirt til at trykke på.

STENSLIBNING

Man tror det næppe. Er det virkeligt så let at
save i sten og slibe en fuldstændig glat flade?

TRÆARBEJDE

Her sætter kun fantasien grænser.

LÆDERARBEJDE

Hvad med en ny skede til din kniv?

HORN OG BEN

Lav noget flot. Kan kombineres med
træarbejde.

SMEDNING

Er du til ild og gnister? Lav din egen grillgaffel,
så du kan vende sommerens grillbøffer med
stolthed. For de lidt øvede: Smedning i stål,
f.eks et knivblad.

Mulighed for ankomst

LØRDAG
9.00

9.45
13.00
14.00
18.30
19.30

Vi mødes i værkstedet
Aktiviteterne bliver gennemgået
Der startes på aktiviteterne
Frokost
Aktivitet
Aftensmad
Hygge og mulighed for at arbejde
lidt videre, hvis du ikke har fået
nok

SØNDAG
8.00
9.00
12.00
13.00

Morgenmad
Aktivitet
Frokost
Vi ser hvad de andre har lavet
Snakker om hvad der skal til for
at forsætte med aktiviteterne
derhjemme
14.30 Farvel og tak for denne gang

Hvis du allerede nu ved, hvilke
instruktioner du ønsker, udfyld da
nedenstående. Hvis du er i tvivl, snakker
vi om det på kurset.

o BRONZESTØBNING
o KNIVFREMSTILLING
o SILKETRYKRAMMER
o STENSLIBNING
o TRÆARBEJDE
o LÆDERARBEJDE
o HORN OG BEN
o SMEDNING

INFORMATIONER
Dato:
23. - 24. september 2017

Sted:
Arresøcentret
Auderød Byvej 4
3300 Frederiksværk

Pris:
Kr 395,-

Navn, adresse og tlf. nr.:

Mere information:
Troels Duhn

Tlf.: 48 25 39 87

Frejasvej 4
3400 Hillerød

td@arresoe.dk
www.arresoe.dk

