
 

 

Program for 
foråret 2020  
Kreativ Livsstil, Knebel 
Bygade 9 
 
Sparring / Privat undervisning 
 
Vi åbner i dette forår op for privat undervisning 
på værkstedet. En time koster 300 kr.  
Du kan medbringe lige det du er i gang med og få 
koncentreret sparring til den videre proces. 
Skriv til info@kreativlivsstil.dk eller 51320864 for 
at aftale en tid. 
 
 

Gelliprint Kursus 
 
Vi fortsætter med et par af de populære 
Gelliprint kurser. 
 
Gelliprint 1  Grundprincipper og Print 
Forudsætninger: ALLE KAN VÆRE MED. 
Nybegyndere får grundteknikker og øvede kan 
printe i eget tempo. 
Her lærer du teknikkerne og får lavet en masse 
print, som du kan arbejde videre med derhjemme 
eller på Gelliprint 2. 
 
Gelliprint 2 Færdiggørelse: Fra Print til Billede 
Forudsætninger: Du skal have deltaget i Gelliprint 
1. 
Her bygger du videre på printet med grafiske 
fotos, mønsterruller, stencils, limer op og lægger i 
pres. Du får idéer til forskellige indramninger og 
kan gå derfra med op til flere færdige billeder. 
 
Se mere om Gelliprint på kreativlivsstil.dk 
 
Pris: 500 kr. + materialepakke á 100 kr. for én 
dag. Alle dage er fra kl. 10-16. Max 8 deltagere. 
 
Datoer 
Gelliprint 1:   
torsdag d. 12. Marts eller lørdag d. 14. Marts  
Gelliprint 2:  
fredag d. 13. Marts eller søndag d. 15. Marts 

 
Hyggelig Collage Dag 
 
Vi byder på en dag i godt selskab med fordybelse. 
Vi samles om 1-2 store borde, hvor  fantasien får 
frit løb og vi kan inspirere hinanden. Vi har alle 
materialer, men du er velkommen til selv at 
medbringe diverse print, gamle bøger, yndlings 
værktøj etc.  
 
Pris: 500 kr. + materialepris på 100 kr. 
 
Dagen vil være fra kl. 10-16. 
 
Datoer 
 
Onsdag d. 1. April eller søndag d. 5. April. 
 
Max 8 deltagere. 
 
 

Rekvisit Dag 
 
Lav selv for eksempel mønsterruller, prægeplader 
til frottage og print, stencils etc. Til at bruge i din 
kunst. 
 
Pris: 500 kr. + materialer (afhænger af hvilke 
rekvisitter du vælger at lave) 
 
Dagen vil være fra kl. 10-16. 
 
Datoer 
 
Søndag d. 3. Maj eller onsdag d. 6. Maj. 
 
Max 8 deltagere. 
 
 
Mulighed for at sætte flere dage op, hvis holdene 
bliver fyldt og der er efterspørgsel. 
I starten af efteråret vil der blive mulighed for at 
komme på udvidet kursus i Håndlavet Papir samt 
et Smykkedekorations Kursus. 
 

Tilmelding og betaling: 
Skriv til info@kreativlivsstil.dk for at tilmelde 
dig. 
Skriv navnet på kurset og dato 
Indbetal det halve af kursusprisen til kontonr: 
reg.9388 0001265326 
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