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Filtekurser og arrangementer
Forår 2017
Filt nye sutsko
Filtlaboratoriet
Onsdag d.11.januar kl.18-22
Pris 250 kr.
Filt i flere dimensioner
Verninge husflid
28.-29.januar begge dage 9-15.35
Filt hule former
Nr. Snede Husflid
Fredag 3.februar kl. 18-21.40
og lørdag d.4.feb. kl.9-16.25
Filt smykker
Filtlaboratoriet
Onsdag d. 22.februar kl. 18-22
Pris 250 kr.
Filt i håndværk og design
Kursus for lærere og pædagoger
CFU UCN Aalborg
Torsdag d.16.marts kl.9-16
Filt krukker og tasker
Filtlaboratoriet
Fredag d. 17.marts kl.18-22
Lørdag d. 18.marts kl. 9-16
Pris 650 kr.
Filtning sammen med børn
Filtlaboratoriet
Lørdag d. 29.april kl. 9-15
Pris voksne 250 kr og børn 50 kr.
Filt med rå uld
Underviser Heidi Greb, Tyskland
Filtlaboratoriet
5.-7.maj
Pris 1650 kr. incl materialer og forplejning

Sommer og efterår 2017
Brenderup Højskole Uge 31
Ugekursus i filtning
30.juli – 5.august
Filt i håndværk og design
Kursus for lærere og pædagoger
CFU UC Lillebælt
Filtlaboratoriet
Torsdag d.14.september kl.9-16
Æblets Dag
Middelfart
Lørdag d. 14.oktober kl.10-14
Rødding Højskole uge 46
Tekstile dage
12. – 18.november
I sommer og efterår vil der komme flere kurser, markeder og
arrangementer. De er endnu ikke lagt fast. Kig på hjemmesiden og
Facebook, så ligger der med mellemrum opdaterede planer.
For tilmelding til arrangementer andre steder end Filtlaboratoriet skal I
kontakte den pågældende skole eller forening. Spørg gerne mig, hvis I
er i tvivl om noget.
Har I andre ønsker til tidspunkter eller temaer, eller er I en gruppe,
der ønsker undervisning hos jer, så kontakt mig for en særlig aftale.
Filtning er et sanseligt håndværk, som mange kan have glæde af. Jeg
har efterhånden en del erfaring i at filte sammen med mennesker med
særlige behov. Kontakt mig gerne, hvis vi skal skrue et kursus
sammen, som passer lige til jer.
På alle kurser er det muligt at købe materialer af god kvalitet, men I
kan også medbringe egne materialer.
www.metteøstman.dk
www.filtlaboratoriet.dk
facebook.com/filtlaboratoriet
Husk også vores filtecafé den første mandag i hver måned.

Filtlaboratoriet, Ørstedsgade 16,3, 5000 Odense C

