
1.000 Nye Fællesskaber – Workshops i FCH 
 

Program 
 
Uge 40 
Dato: Tirsdag d. 5. oktober 
Kl. 9:30-14:00 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Smykkeworkshop for voksne og unge 
 
Om workshoppen: Kom og være med til at lave dine egne flotte øreringe, armbånd og 
halskæder. Tag gerne smykker med, som er gået itu - så kan du lave noget nyt ud af dem. Ellers 
har vi masser af materialer. 
 
Om underviseren: Rie Winkler har undervist og designet smykker i over 18 år og har sit eget 
brand, Jack of all Arts 
 
 
 
Uge 41 
Dato: Torsdag d. 14. oktober 
Kl. 9:30-16:30 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Syltning & Sanselighed 
 
Om workshoppen: Kom med til workshoppen Syltning & Sanselighed hvor vi sylter i fællesskab. 
Vi bruger simple opskrifter - både gamle og nye - som du nemt kan lave derhjemme og bruge 
som tilbehør til alle måltider.  
 
Om underviseren: Helena Grayston er også kendt som Syltedronningen. Hun brænder for det 
gamle madhåndværk syltning og for at give glæden og håndværket videre til andre.  
 
 
 
Uge 43 
Dato: Tirsdag d. 26. oktober 
Kl. 9:30-15:30 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Insektbroderier 



Om workshoppen: Workshoppen henvender sig til både begyndere og øvede, du skal blot have 
lyst til at fordybe dig i frihåndsbroderi og lyst til at få nye redskaber til din værktøjskasse. 

I løbet af en 5 timer lærer du: 

• At sy mindst 5 forskellige sting 
• At overføre motiver 
• En masse om stoflighed og udtryk 
• Noget om farvevalg 
• At finde vej til det design du synes er smukt, funky eller fint 
• Plus alt det løse  

Medbring en saks. Alle øvrige materialer har Karen Marie med. 

 

Om underviseren: Med en solid faglig baggrund som håndarbejdslærer, designer og formidler 
og et godt øje for det kreative, sjove og skæve har Karen Marie Dehn en helt særlig 
indgangsvinkel til det kreative felt og har udgivet flere bøger. 

 
 
Uge 44 
Dato: Tirsdag d. 2. november 
Kl. 9:30-13:30 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Hey go crazy – Skab mobilfotos på en ny måde 
 
Om workshoppen: Fotograf Camilla Hey vil tage dig med på en kreativ fotorejse. Du vil blive 
udfordret og kastet ud i at eksperimentere og lege med mobilfotos. Måske vil noget føles 
grænseoverskridende og du kan være bange for at lave fejl – men det er ofte i fejlene at magien 
opstår og nye idéer kommer til.  
Målet med rejsen er at give dig øje for at tage dine egne unikke billeder, udforske redigering, få 
en masse inspiration og have det supersjovt undervejs. Medbring din mobiltelefon. 
 
Om underviseren: Camilla Hey er portræt- og livsstilfotograf, stylist og kreativ aktivist. Hun er 
initiativtager bag flere kultur- og naturtiltag i Hillerød. 
 
 
Uge 45 
Dato: Torsdag d. 11 november 
Kl. 9:30-14:00 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Crepeblomst-kursus begynder 



 
 
Om workshoppen: Lær at lave smukke Crepeblomster 
Denne workshop er et intro kursus til hvordan du kommer igang med kunsten at lave 
Crepblomster. 
Vi laver 2 forskellig blomster der indeholder teknikker der gør det muligt for dig at lave et hav af 
varianter. 
Der vil blive stillet materialer og værktøj til rådighed så du skal bare møde op. 
 
Om underviseren: Trine Obitz er uddannet grafisk designer og har siden 2002 arbejdet 
freelance for større virksomhedder med alt fra visuel identitet til udsmykning af lokaler. 
Hun elsker at dele sin passion for design og godt håndværk og har flere års erfaring i afholdelse 
af workshops og events. 
 
 
 
Uge 46 
Dato: Tirsdag d. 16. november 
Kl. 9:30-14:00 inkl. 1 times frokost 
Titel: Upcyclet og klimavenligt julepynt 
 
Om workshoppen: Vi laver sjovt og anderledes julepynt af kasseret legetøj, spillekort, wcruller 
og mange andre genbrugsting. 
 
Om underviseren: Rie Winkler er kunstner og bruger hverdagsaffald til sine UseLess-værker 
 
 
Uge 47 
Dato: Torsdag d. 25. november 
Kl. 9:30-13:30 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Croquistegning med kvindelig model 
 
Om workshoppen: Vi får en introduktion om croquis og hvordan croquis presser og hjælper én 
til at iagttage og tegne hurtigere og mere levende uanset, hvad man tegner.  
Herefter skal vi arbejde tilrettelagte øvelser, der bl.a. kommer omkring: 
- tegning med kul og rødkridt: muligheder og begrænsninger 
- bevægelse igennem motivet 
- hjælpelinjer (lodret, vandret, hældninger) 
- måling med sammenligning af længder rundt omkring 
- anatomisk viden som en ekstra hjælp. 
- at finde og støtte sig til simple geometriske figurer såsom firkanter, trekanter og cirkler.  
 - om at tegne model i bevægelse, dvs. hvordan tegner du, når personen er i gang med noget? 
Hvad er hemmeligheden bag det? 



 
Om underviseren:  Som portrætkunstner har Martin Vestergaard et hav af udstillinger bag sig. 
Han har undervist i croquis siden 2012 og er i øvrigt vinderen af Danmarks Bedste 
Portrættegner 2018 
 
 
 
Uge 48 
Dato: Tirsdag d. 30. november 
Kl. 9:30-14:30 inkl. 1 times frokost 
 
Titel: Snit dig en fugl 
 
Om workshoppen: Det er superhyggeligt at snitte og småfugle med vingerne ind til kroppen, er 
rigtig gode som snitteemner 
 
På workshoppen snitter vi enkle fugle ud fra udsavede klodser af tørt lindetræ. Fuglen kan 
males og den kan sætte dekorativt op. Frank Egholm medbringer træ, snitteknive og 
snitbeskytttelses handsker. 
 
Om underviseren: Frank Egholm er en kapacitet indenfor dansk snitning. Han har arbejdet med 
emnet i mange år og han har skrevet adskillige bøger. Se mere på www.snittesiden.dk 
 
 
 
Uge 49 
Dato: Torsdag d. 9. december 
Kl. 9:30-15:30 inkl. 1 times frokost 
Titel: Skægge mini-potteskjulere, vaser og skulpturer i selvhærdende ler 
 
Om workshoppen: På denne workshop vil vi arbejde med formgivning af selvhærdende ler. Vi 
tager udgangspunkt i at lave små værker som har et syltetøjsglas indeni og derfor bliver 
funktionelle og vandtætte. Vi kan enten lave potter med patter eller små forskellige figurer.  
Medbring gerne nogle tomme syltetøjsglas. 
 
Om underviseren: Cathrine Hirsvang er uddannet keramiker på Bornholm. Hun er keramikeren 
bag Hirsvang keramik og har det åbne værksted Keramiklokalet på Vesterbro i København. Hun 
har arbejdet skulpturelt med ler i 8 år og elsker at lave hyggelige og funktionelle skulpturer.  
 
 
Uge 50 
Dato: Tirsdag 14. december 
Kl. 9:30-14 inkl. 1 times frokost 
 

http://www.snittesiden.dk/


Titel: : Ecoprint intro Workshop  
 
Om workshoppen:  
Ecoprint  er en enkel og fascinerende teknik til print med planter. 
Denne workshop er et intro kursus i hvordan du kan bruge naturens egne materialer til at lave 
smukke tryk. 
 
Der vil være alt du skal bruge på kurset. 
 
Om underviseren: Trine Obitz er uddannet grafisk designer og har siden 2002 arbejdet 
freelance for større virksomhedder med alt fra visuel identitet til udsmykning af lokaler. 
Hun elsker at dele sin passion for design og godt håndværk og har flere års erfaring i afholdelse 
af workshops og events. 
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