Kurser vinter-vår 2016 på Alvikstorpet

A) Söndag 17/1 kl 14 – 16: Drejning för nybörjare.
500:- pp.
B) Fem onsdagar kl 10 – 12.30
I denna kurs får du lära dej grunderna i drejning och
kavling samt glasering, för att sen fortsätta öva och
utveckla dig själv i att göra konstverk och bruksföremål.
Du som gått tidigare kurs får nu en chans till fördjupning
i keramiskt arbete.
Missar du en dag så kommer det att finnas möjlighet att
ta igen det. Kurserna vänder sig till både nybörjare och
de som redan kan lite men önskar handledning i att
utveckla sitt keramiska arbete – och även prova på
ytterligare tekniker som tumning, ringling, skulptering.
Kurs B1) Onsd: 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2.
Kurs B2) Onsd: 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3.
Kurs B3) Onsd: 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4.
2.600:- pp/5 dgrs kurs
(Det går också bra att välja enstaka onsdagskursdagar,
550:-/dag)
C) Söndagar. Intensivkurs i drejning. Kl 13 – 17.30
För nybörjare och ni som vill utveckla er
drejningsteknik.
Ni kan välja att delta 1 eller flera söndagar.
Kurs C1) Söndag 7 februari
Kurs C2) Söndag 20 mars
Kurs C3) Söndag 10 april
Kurs C4) Söndag 22 maj
1.350:- pp/dag, inkl fika.

www.alvikstorpet.se Välkomna!

Kurser vinter-vår 2016 på Alvikstorpet

D) Två lördagar kl 12 – 16. Underglasyrmålning på keramik.
Handledare Anki Ewing Sävenbrand. Lörd 30 jan och lörd 13 febr.
Alla tar med ett skröjbränt föremål i vit lera el med vit engobe på till
dag 1 och ett annat till dag 2. (Kan också köpas färdiga på torpet att
arbeta med, 100:-/st)
Dag 1: Genomgång, diskussion och målning. Lunchpaus 13-13.30,
fortsatt målning samt beslut om vem som gör glaseringen inför
Lördag 2. Antingen glaserar deltagarna själva vid tillfälle i
mellantiden när det torkat eller så ombesörjer vi det – ingår i
kursavgiften.
Dag 2: Vi tittar på allas föremål, hur blev de? Vad kunde man gjort
annorlunda?.. Målning av föremål nr 2. Det föremålet glaserar man
själv vid tillfälle, drop-in pris 100:-/tim el för medlem klippkort dvs
85:-/tim.
1.700:- pp/för 2 dagar, inkl fika.
E) Söndagar kl 11 – 16. Avancerad drejning.
Handledare Åsa Falkenbert.
E1) Söndag 28 februari
E2) Söndag 3 april
Lera ingår att öva med, den ni vill behålla och glasera betalar ni
för. Verktyg finns men om ni vill ta med egna så går det bra.
1 650:- pp/dag. Ni kan välja att gå 1 eller båda dagarna.
Lunchpaus 13-13.30. Fika ingår.
Anmälan och frågor till: info@alvikstorpet.se el handledaren
Susann på Alvikstorpet, 08-25 88 49, 070-377 21 10.
Det finns ett begränsat antal platser till varje kurstillfälle .
Priserna är inkl 25% moms. Kursavgifterna faktureras i förskott.
Kursbevis och Drop-in:
Ni får ett kursbevis efter avslutad kurs och är välkommen på
drop-in 100:-/tim (eller 85:-/tim för medlem-klippkort) för att
fortsätta öva och skapa under ordinarie öppettider. Det ingår att
ni då kan boka drejskiva i förväg alternativt arbetsplats vid bord.
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Ni får som medlem i Alvikstorpets Vänförening möjlighet att
köpa drop-in klippkort: 10 tim för 850:-. Medlemsavgift för
2016 är 200:Alvikstorpet förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om det
blir för få deltagare. Kursavgift återbetalas då, alternativt ni har
möjlighet att välja en annan kurs.
Glasering:
Om ni gått endagskurs och vill komma tillbaks och glasera med
handledning en vardag så är kostnaden 300:- för 1 ½ tim. Klarar
ni er själv så är det drop-in priser.
Om ni hellre vill få ert alster glaserat av vår personal så är
kostnaden 100:- per alster, dvs ni skapar konstverket och vi gör
efterarbetet – ni hämtar ert färdig-glaserade verk (ca 3 v efter
sista kursdag)
Lera och glasyr:
Kostnad för lera är 65:-/kg (el 7:-/hg) och då ingår basglasyrer.
Det finns också specialglasyrer för 15 – 30:- per konstverk
beroende på storlek.
Privatkurser:
Går att ordna under Alvikstorpets ordinarie öppettider men
också vissa fredagar, lördagar och söndagar. Kostnad 250:- för
vardag och 280:-/tim för lörd-söndagar, + material pp.
Kalas, möhippa, svensexa, företagsevent:
Jajamensan, det fixar vi på ett trevligt sätt. Även tävlingar och
catering. Kontakta oss för diskussion om innehåll och därmed
kostnadsförslag.
Ordinarie öppettider:
måndag 16–21, tisdag 10–20, onsdag 10–16 (barngrupp 16-18)
torsdag 10–16 (barngrupp 16–18) fredag stängt eller kurs,
lördag 11 – 15 (vissa lördagar kurs) söndag stängt eller kurs.
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