Från frö till färg Naturlig färgning
Helgkurs i naturlig färgning, 14-16 oktober 
2022 på Capellagården på södra Öland

Från frö till färg Naturlig färgning
Är du intresserad av att lära dig att färga med naturliga
pigment från växter som du kan odla själv? Under den
här kursen får du lära dig grunderna i naturlig färgning
på tyg i olika kvalitet. Vi skapar en färgpalett utifrån vår
färgrabatt och andra växter som t.ex. indigo, krapp, gullskära, tagetes mm. Du får pröva att manipulera kulörerna
med olika pH-värde och betningsmetoder. Det ingår även
tekniker för att skapa mönster som ekoprint och shibori.
Du får även ta del av tips och tricks om hur du kan odla
dina egna färgväxter och extrahera pigment på olika sätt.
Kursledare;
Linda Zetterman

Linda har lång erfarenhet av att arbeta med
indigo och andra naturliga färgpigment i sin
egen konstnärliga praktik och undervisar bl.a.
i olika mönstringstekniker och färgning på
Capellagården där hon också driver projektet
”Från frö till färg”.
Läs vidare på www.lindazetterman.se för mer
information om Linda och projektet ”Från frö
till färg”.
Du hittar även information och bilder från tidigare kurser på Instagram; @linda_zetterman

Kursinnehåll:
Fredag 14 oktober:
18.00–21.00 		
Ankomst, samling och uppstart.
Middag kl. 19.00
Lördag 15 oktober:
10.00–16.00
Demonstration
och eget praktiskt arbete.
Lunch och middag.

Söndag 16 oktober:
10.00–14.00
Eget arbete samt gemensam
genomgång och städ.
Lunch

Plats och tid:

Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Kursen startar fredagen
den 14 oktober 18.00 och avslutas söndagen den 16 oktober ca kl 14.00.

Pris:

Priset för kursen inklusive lunch och middagar är 3300 kr inkl. moms.
Meddela om det finns allergier att ta hänsyn till. Du behöver ordna
eget boende. Närliggande övernattningsmöjligheter med vandrarhems
standard är Ölands Skogsby Vandrarhem och Station Linné.
www.vandrarhskogsby.se
www.stationlinne.se

Material:

Du kan köpa tyger i bomull, siden och ull till självkostnadspris. Det finns
även fröer och indigopigment till försäljning om du vill göra egna färgbad.
Det går också bra att ta med egna tyger av naturmaterial.

Anmälan:

Anmäl dig genom att fylla i ansökningsformuläret på Capellagårdens
hemsida www.capellagarden.se. Löpande antagning, 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 ca 80
studerande på sina huvudutbildningar och runt 250
deltagare i olika sommarkurser.

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

