
Inbjudan till grundkurs i våttovning 2023

Hej alla medlemmar i Ull i Uppland - äntligen en kurs, en grundkurs i våttovning med

Lena Junell Opgenoorth!

Kanske en julklapp till dig själv eller någon du tycker om!

Kursen vänder sig till dig/den som vill lära sig grunderna i våttovning. Du får en genomgång vilken ull som

passar till vad när du tovar och du får en inblick i vad man kan använda ullen till genom en visning av

ledarens egna tovade alster innan du släpper loss din egen kreativitet. Du tovar en sittdyna och har även

möjlighet att tova en ihålig enkel form t ex en ljuslykta, liten väska eller något annat tredimensionellt.

Det är en helgkurs, lördag den 21 och söndag den 22 januari, kl 11.00-16.15 i Vuxenskolans lokaler

"Munken", Munkgatan 5 i Uppsala.

Du som medlem i UiU har förtur till kursen - men då måste du anmäla dig senast den 30 december

sedan webbpubliceras kursen till övriga intresserade.

Kurspris

1495 kr

Kursmaterial

Material ingår inte i kursavgiften, materiallista kommer i samband med kallelse till kurs. Om material

önskas köpas via ledare, kontakta Susan Gallone på SV som förmedlar kontakt till ledare.

Anmälningslänk via den här länken kommer du till Studieförbundet Vuxenskolans sida där all

information finns och länk till själva anmälan!

Ledaren

Lena Junell Opgenoort är en inspirerande ledare med ett flertal kurser och utbildningar, bla på

Handarbetets vänner och nu senast på Kyrkeruds folkhögskola med sig. I sitt eget skapande kombinerar

hon traditionell tovning med andra konstnärliga uttryck som tex screentryck, textila tekniker,

naturmaterial mm. Inspirationen hämtar hon från naturen och de organiska formerna och hon tovar kan

vara stort och smått, tunt och tjockt och hon arbetar med tvådimensionella bilder, ”målning i ull” och

tredimensionella skulpturala former.

"Jag älskar ullens alla möjligheter, ullen har ingen begränsning för mig och ingenting är omöjligt. Nu vill

jag dela med mig av mina kunskaper och ser fram emot att leda den här kursen"

Se alla medlemsförmåner på www.ulliuppland.se
Varmt välkommen/styrelsen i Ull i Uppland

Vi samverkar med Tillsammans gör vi skillnad - ullen är på rätt väg!

https://bit.ly/3v7QuQt
https://ulliuppland.se/

