Almuesyning
Onsdag d. 14. marts kl. 16 - 20
Almuebroderiet hører til det allerfineste, som dansk folkekunst har frembragt. Oprindeligt er de
forskellige teknikker og mønstre primært hentet fra overklassens broderier og mønsterbøger, men er
af almuen omsat og omformet, så det har fået en udpræget dansk karakter. Du vil blive introduceret
til kulørt syning med udgangspunkt i broderierne på de gamle agehynder . Vi syr med uldgarn i mange
farver på kulørt vadmel. Du vil også få lært at bruge en frynsepind.
Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra begynder til øvet.
Tilmelding senest d. 28/2

BRODERIKURSER I 2018

Bjørn Wiinblad
Onsdag d. 11. april kl. 16 - 20
Bjørn Wiinblad har i 1980’erne designet flere broderiforlæg til Haandarbejdets Fremme. På dette
kursus tager vi udgangspunkt i skitserne fra ”Fire årstider med damer”. Vi syr en detalje fra ”Vinter”,
hvori der indgår kontursting, franske knuder og fladsyning. Der sys på råsilke med Dansk
Blomstergarn. Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra let øvet til øvet.
Tilmelding senest d. 28/3

Japansk Kogin
Søndag d. 22. april kl. 11.30 - 15.30 og Onsdag d. 9. maj kl. 16 - 20
Kogin er en japansk trækkesyningsteknik, som består af en række risting eller forsting. Teknikken er
meget gammel og har sin oprindelse i indigofarvet arbejdstøj. Man forstærkede de steder, hvor tøjet
var udsat for slid med et ekstra lag stof, som blev fæstnet med små sting gennem begge lag stof, og
hvis man syede de små sting i mønstre, havde man smukt dekoreret tøj. Tine Wessel, som er
underviser på dette kursus, har lært sig teknikken og har bl.a. fået et legat fra Kulturstyrelsen i
forbindelse med 150 års samarbejdet med Japan, og den Japanske broderiforening Yamanashi
Hemslöjd er hendes og HFs japanske samarbejdspartner. Sværhedsgrad fra begynder til øvet.
Tilmelding til søndagskurset senest d. 9/4
Tilmelding til onsdagskurset senest d. 25/4

Onsdag d. 11. april afholdes en offentlig rundvisning fra kl. 15-16. Det koster 30 kr. at deltage.
Ønsker du at booke en rundvisning til din gruppe, så kontakt os på 43 40 40 36 eller på
booking-museum@greve.dk. Priser fra 500 kr.
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Korssting for børn og voksne

FARVEFLOR - Broderi i 90 år
Vises fra 16. januar - 20. maj
Særophæng m. H.M.D Margrethe 2. og Bjørn Wiinblad vises frem til 2. december

I samarbejde med Foreningen Haandarbejdets Fremme markerer Greve Museum foreningens 90 års jubilæum. Haandarbejdets Fremme
har siden 1928 støttet dansk håndarbejde og kunsthåndværk. På udstillingen kan du opleve klassiske designs af blandt andet Th. Bindesbøll, Gerda Bengtsson og Edith Hansen over til de meget farvestrålende designs af Bjørn Wiinblad, Per Arnoldi og H.M. Dronning Margrethe
2. For første gang nogensinde udstilles de originale tegninger på museum sammen med de færdigsyede broderier, og derved kan man følge processen fra skitse til færdigt broderi. Deres farver og motiver har
givet dansk broderi noget helt særligt, som er unikt og elsket over
hele verden.

Broderikurser på Greve Museum i foråret 2018
I forbindelse med udstillingen udbyder vi i samarbejde med Foreningen
Haandarbejdets Fremme en række broderikurser, hvor du kan udforske
broderiets mange facetter sammen med yderst rutinerede undervisere.
Der er et begrænset antal pladser på kurserne, hvorfor tilmelding er
nødvendig. Pris 480 kr. + materialepris. Prisen inkluderer undervisning
samt et let måltid mad, kaffe, te og vand. Materialeprisen kan variere
ved de forskellige kurser, men overstier ikke 200 kr. Materialer afregnes
direkte med underviseren på dagen.
Tilmelding: booking-museum@greve.dk eller tlf. 43 40 40 36.
Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden

Søndag d. 21. januar kl. 12-15
Familiearrangement hvor du blot møder op i løbet af eftermiddagen. Haandarbejdets Fremmes
kyndige underviser vil hjælpe med de grundlæggende korsstingsteknikker. Du lærer at sy korssting
både vandret og lodret, at starte på et broderi og at hæfte ender. Der anvendes lærred fra HH og
Dansk Blomstergarn.
Underviser: Helle Lippert. Du behøver ikke at have nogen forkundskaber. Tilmelding er ikke nødvendig.
SÆRPRIS: kun 30 kr. pr. deltager. Dette kursus er dog uden forplejning og af kortere varinghed.

Bjørn Wiinblad
Søndag d. 4. februar kl. 11.30 - 15.30
Bjørn Wiinblad har i 1980’erne designet flere broderiforlæg til Haandarbejdets Fremme. På dette
kursus tager vi udgangspunkt i skitserne fra ”Fire årstider med damer”. Vi syr en detalje fra ”Vinter”,
hvori der indgår kontursting, franske knuder og fladsyning. Der sys på råsilke med Dansk
Blomstergarn. Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra let øvet til øvet.
Tilmelding senest d. 19/1

Frit broderi
Onsdag d. 14. februar kl. 16 - 20
Du får her et utal af tilgange og metoder til det at brodere. På kurset kan du hente inspiration og få
nye ideer. Underviserne kommer med et forberedt materiale til kursisterne til et forløb, hvor ideen
bl.a. er at arbejde med materialer og teknikker, der almindeligvis anvendes indenfor frit broderi. Du
vil sy på hørlærred fra HF og med flere typer af broderitråd herunder Dansk Blomstergarn.
Undervisere: Pia Matthiessen og Inge Bonne Andersen. Sværhedsgrad er fra begynder til øvet.
Tilmelding senest d. 28/1.

Frit broderi
Søndag d. 4. marts kl. 11.30 - 15.30
Du får her et utal af tilgange og metoder til det at brodere. På kurset kan du hente inspiration og få
nye ideer. Underviserne kommer med et forberedt materiale til kursisterne til et forløb, hvor ideen
bl.a. er at arbejde med materialer og teknikker, der almindeligvis anvendes indenfor frit broderi. Du
vil sy på hørlærred fra HF og med flere typer af broderitråd herunder Dansk Blomstergarn.
Undervisere: Pia Matthiessen og Inge Bonne Andersen. Sværhedsgrad er fra begynder til øvet.
Tilmelding senest d. 16/2

