PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Forløbet er bygget op af moduler af 3 dages varighed (weekender),
20 timer pr gang. Der er 8 moduler i grundforløbet og en overbygning
med særligt indhold. Det er obligatorisk at starte med modul 1, derefter
modul 2. Resten af modulerne kan tages frit. Der kan være fra 1 mdr.
til 6 mdr. eller længere mellem modulerne, alt efter behov. Det er godt,
hvis, der flettes kurve og øves på det lærte mellem modulerne. Det er i
fingrene, teknikkerne indlæres og huskes. Gentagelser.
Der bliver præsenteret litteratur og inspiration fra kurvemagerverdenen.
Der udstedes et kursusbevis efter hvert modul, og endeligt efter alle 8
moduler.

Agnete Diemer

Kurvemagerskolen

Sted: Kurserne bliver holdt på Bjørnø - en lille ø, der ligger 17 min.
sejlads fra Fåborg. Overnatning samme sted. Se www.bjoernoegaard.
dk. Bjørnøfærgens tider kan hentes på www.bjoernoe-færgen.dk eller
på tlf. nr.: 20298050.
Tid: Alle kurser er fra Fredag, kl. 17- 22. Lørdag, kl. 9-18. Søndag,
kl. 9-15. Afgang fra Bjørnø kl. 16.00.
Det er muligt at arbejde på værkstedet efter undervisning om aftenen.
Pris: Der betales for et modul af gangen. Prisen 2000 kr. Prisen er in
klusiv overnatning og færgefart. Enkelte kan få eneværelse for et ekstra
tillæg. Materialepris betales efter kursus. (200-300 kr.)

Grundforløb

Spørgsmål og tilmelding: Tilmelding kan ske direkte fra hjemmesiden: www.agnetediemer.dk. Der kan stilles spørgsmål og endvidere
tilmeldes på Tlf.: nr. 63218010 eller mail@agnetediemer.dk. Ca. 1
måned inden kursusstart får I nærmere informationer. Kontakt mig for
materiale om grundforløb i hverdage.

Kurvemageri

Agnete Diemer er kurvemager og underviseren på modulerne. Er uddannet
pædagog og har siden 1986 arbejdet
med kurvemageri. I 1993 uddannet fra
“Den franske nationale Kurvemagerskole”
i Faylbillot.
Siden studierejser til Irland og England.
Undervisningserfaring og eget værksted
siden 1993.
Grundforløb i kurvemageri
Grundforløbet henvender sig til personer, der ønsker at blive i stand til
at undervise med pil i kurvemageri, og andre personer der ønsker at
dygtiggøre sig inden for faget.
Det er målet, at få indlært faglige teknikker, kunne gentage en form og
få større kendskab til egne styrker og svagheder. Deltagerne skal blive i
stand til at kunne videreformidle det, man kan på en god og overskuelig
måde specielt til den brugergruppe, man skal undervise. Altså få bedre
pædagogiske og håndværksmæssige redskaber til at videreformidle et
så omfattende håndværk som kurvemageri.
Modul 1: Rund til bådformet kurv
Arbejdsdisciplin ved sortering af pil.
Alle skal flette en rund kurv. Der arbej
des med form og nye teknikker i bunden. Formen i kurven går fra rund til
bådformet i samme kurv. Der lægges
vægt på undervisningsteknik og arbejdsdisciplin ved sortering af pilen.
Modul 2: Fransk oval indkøbskurv
med tovværkshank
Der bliver præsenteret en fransk oval kurv,
hvor der lægges stor vægt på bund, form
og hank. Der skal arbejdes med forskelligt sideflet og kanter. Den ovale kurv skal
læres og gentages.

Modul 3:
Fortsættelse af modul 1 og 2
Håndtagsgreb præsenteres.
Modul 4: Kurve i pil og andre materialer
Der skal arbejdes med de specifikke ønsker, den enkelte har, såsom
sideflet, kanter, form/farver. Pilen skal blandes med andre materialer bl.a. brændenælde.
Der sendes en materialeinspirationsliste ud inden kursusstart.
Modul 5: Åben fransk flet
Lær at lægge dine snit med kniven
korrekt.
Der skal flettes enten en rund eller
oval kurv.
Modul 6: Firkantede kurve
Nøjagtighed og præcision opøves.
Alle deltagere fletter samme størrelse kurv. Den anden kurvs størrelse
taler vi om.
Modul 7: Fisketasker
Opbygning af en kurv på ramme
og låg indlæres. Teknikken til en
fisketaske kan overføres til mange
andre kurve. De deltagere, der ikke
ønsker at flette en fisketaske, kan
arbejde videre med den firkantede
kurv. Fortsættelse af modul 6.
Modul 8:
En af kurvene fra modulerne 1-7
gentages evt. med variation.

