Hedebosyninger i Greve Museums udstillinger
Greve Museum har omkring 500 hedebosyninger i samlingen, til daglig viser vi en begrænset del af
de smukke, hvide tekstiler i vores faste udstillinger. I et af museets særudstillingslokaler viser vi
desuden en mindre del af den populære vandreudstilling ”Hedebosyning - en verden af variationer”,
hvor du kan gå på opdagelse i motiver, teknikker og sting samt kulturhistorien bag de smukke
hedebosyninger. Det er desuden blevet en fast tradition, at museet hver jul pynter et juletræ med
julepynt udført i hedebosyning

BRODERIKURSER I EFTERÅRET 2018

Book en rundvisning
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.

Om underviseren Laila Glienke
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Laila Glienke er Cand.pæd. i didaktik og er desuden
uddannet tekstilformidler fra Haandarbejdets Fremmes
Seminarium. Hun har i samarbejde med Greve Museum
skrevet bogen ”Hedebosyning for børn og unge”, har
udviklet, arrangeret og afholdt kurser, foredrag og
omvisninger i broderi samt undervist børn, unge og voksne
overvejende i strik og broderi. Desuden har hun forestået
en lang række små og større udstillinger om
hedebosyninger i ind- og udland. Hun er medlem af
Foreningen Haandarbejdets Fremmes bestyrelse og
indehaver af CO DIY strikkebrandet ”Just Knit” samt
håndarbejdsbutikken glienkedesign.dk.

grevemuseum.dk

Broderikurser på Greve Museum i efteråret 2018

Bjørn Wiinblad

I løbet af efteråret udbyder vi en række broderikurser, hvor du kan udforske broderiets mange facetter. 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 overstiger ikke 200 kr. Materialer afregnes direkte med underviseren på
dagen. Tilmelding: booking-museum@greve.dk eller tlf. 43 40 40 36.

Onsdag d. 12. september kl. 16 - 20 - arrangeres i samarbejde med Haandarbejdets Fremme
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 bourettesilke med silketråd.
Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra let øvet til øvet.
Tilmelding senest d. 3/9

FARVEFLOR - Dronning Margrethe og Bjørn Wiinblad
Vises frem til 6. januar 2019

I samarbejde med Haandarbejdets Fremme markerer Greve Museum
foreningens 90 års jubilæum. Gennem 90 år har en lang række designere og kunstnere leveret broderimønstre til Haandarbejdets Fremme.
Foreningens bidrag til dansk kunsthåndværk er ubestridelig, og de har
været med til at udvikle en hel verden af kunsthåndværk. I udstillingen sætter vi fokus på to kunstnere, der har leveret særligt farverige
og iøjefaldende mønstre til Haandarbejdets Fremme - H.M. Dronning
Margrethe II og Bjørn Wiinblad. Med hver deres unikke farvesans og
formsprog har Dronningen og Wiinblad været med til at nytænke traditionelle mønstre og brug af de klassiske sting. Gennem deres skitser
og patroneringer kan vi følge processen frem til det færdige broderi
og den personlig udvikling af kunstnernes stil. Alle skitser og broderier
er lånt fra Foreningen Haandarbejdets Fremmes arkiv.
Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden

Almuesyning
Onsdag d. 10. oktober 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. 1/10

Julepynt i hedebosyning
Søndag d. 4. november kl. 11.30 - 15.30
Kunne du tænke dig at lære at sy julepynt i hedebosyning, så har du nu muligheden. Med
udgangspunkt i de traditionelle hedeboringe lærer du at lave ringene og at sy dem sammen og forme
dem til den ønskede julepynt.
Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra begynder til øvet.
Tilmelding senest d. 26/10

Sy en ”låge” fra H.M. Dronningens julekalender
Onsdag d. 14. november kl. 16 - 20 - arrangeres i samarbejde med Haandarbejdets Fremme
I 2018 forærede H.M. Dronning Margrethe et design af en julekalender til Haandarbejdets Fremme i
anledning af foreningens 90 års jubilæum. Nogle af lågerne fra julekalenderen er nu frigivet til at
købe enkeltvis, da de kan bruges som dækkeservietter. På kurset kan hver deltager give sig i kast
med ét af motiverne fra kalenderen - om det senere skal blive en julekalender, eller om broderiet skal
bruges på en dækkeserviet er op til den enkelte. Vi syr korssting med Dansk Blomstergarn.
Underviser: Laila Glienke. Sværhedsgrad er fra let øvet til øvet.
Tilmelding senest d. 5/11

