Capellagården bjuder in till fördjupningskurs i:

Indigo och
reservagetryck
1-3 maj 2020 på Capellagården på södra Öland

Fördjupningskurs Indigo och reservagetryck
Vi kommer att gemensamt sätta två stycken färgbad med
naturlig indigo enligt 123 metoden, med pigment från
indien och Equador. I kombination med indigofärgning
arbetar vi med reservagetryck och reservagepasta och
trycker med indigopigment enl. Michel Garcias metod. Det
finns tryckmaterial som screenramar och plast etc. för att
göra schabloner. Har du en egen tryckram med förberett
mönster går det även bra att ta med. Kursen vänder sig
till dig som tidigare har gått någon av Lindas eller Linneas
kurser, alternativt att du har någon praktisk förkunskap
om indigofärgning ifrån annat sammanhang.

Linda arbetar med indigo och naturliga
färgpigment i sin egen konstnärliga praktik och undervisar bl.a i shibori och färgning på Capellagården. Linnea använder
också indigo i sin egen (väv)praktik samt
undervisar i bl.a. färgning på HV Skola.

Plats och tid:

Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Kursen startar fredagen
den 1 maj kl 18 och avslutas söndagen den 3 maj ca kl 14.

Pris:

Läs här; www.lindazetterman.se och
https://neaform.wordpress.com för mer
information om oss.

Priset för kursen inklusive frukost, lunch och middagar är 2200 kr inkl.
moms. Meddela om det finns allergier att ta hänsyn till. Möjlighet till
övernattning på Capellagården finns i mån av plats för 350 kr/dygn.
(vandrarhemsstandard: enkelrum, med dusch/WC i korridor samt egen
städning av rummet). Lakan och handduk medtas eller kan kan hyras
för 100 kronor.

Kursinnehåll:

Material:

Fredag 1 maj:
18.00 - 21.00 		
Ankomst, samling och uppstart.
Middag kl. 19.00
Lördag 2 maj:
10.00 -16.00
Demonstration
och eget arbete.
Frukost, lunch och middag.

Söndag 3 maj:
10.00 -14.00
Eget arbete samt gemensam
genomgång och städ.
Frukost och lunch.

Det finns tyger i bomull, silke och ull till försäljning till självkostnadspris. Det går även bra att ta med egna tyger. Vi räknar med att ni kan
färga ca 300 - 400g tyg/person. Kostnad för pigment och övrigt material
tillkommer.

Anmälan:

Anmäl dig genom att fylla i ansökningsformuläret på Capellagårdens
hemsida www.capellagarden.se. Sista anmälningsdag 1 april 2020. Först
till kvarn, begränsat antal platser. Om du har frågor, vänligen hör av dig
till: linda.zetterman@capellagarden.se

Vägbeskrivning:

Detaljerad information om resväg och vad som i övrigt kan behövas
skickas ut strax innan workshopen.

Capellagården
Carl Malmsten grundade Stiftelsen Capellagården med en
vision om “en skola för gestaltande arbete, där hand och ande
ställs i skapande samverkan”. Detta förhållningssätt lever
vidare än idag då skolans konstnärliga hantverksutbildningar inom keramik, möbel, textil och trädgård präglas av en
gedigen kunskap om materialen och deras förutsättningar.
Skolan har också kommit att bli en internationell mötesplats
med studerande från många delar av världen. Capellagården
har 70 studerande på sina huvudutbildningar och runt 200
deltagare i olika sommarkurser.

Capellagården
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden
0485-36132
info@capellagarden.se
www.capellagarden.se

