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Tradition og fornyelse



TRADITION!
På dette kursus vil jeg undervise i de teknikker og kurve som var en 
tradition før ’Pileflet’ blev moderne og fornyet i 80’erne og frem-
efter.
Vi fletter udelukkende i pil UDEN bark og tager frem gamle og 
halvgamle kurve fra 1920’erne og frem til 60’erne. Kurve hvis rød-
der går langt længere tilbage i tiden da man ser samme model-
ler på f. eks vores Guldaldermalerier og mage flamske malerier. 
Det er komplicerede og tidskrævende kurve og henvender sig til 
øvede flettere.
Materiale pris efter forbrug 300 – 800 kr.
Underviser: Steen Madsen 

RYGSÆKKE OG TASKER - FLET DIN NYE YNDLINGSKURV
Med inspiration fra teknikker, fra forskellige steder i Europa, skal vi
designe vores personlige rygsække og tasker. Tilpasset eget be-
hov og smag. Pil vil være det bærende materiale, men jeg med-
bringer også ; siv, pilebark og andre naturmaterialer. Jeg vil have 
læderremme til salg, men du er velkommen til at ta læder med selv. 
Kurset er for alle. Der undervises individuelt. 
Materiale pris for pil efter forbrug 300 – 500 kr. 
Læder og andet kommer i tillæg.
Underviser: Mai Hvid Jørgensen

RYTME, STRUKTUR OG KONCEPT
På workshoppen vil vi arbejde med kendte fletteteknikker og sætte 
dem i nye sammenhænge. Vi sætter form over funktionalitet og 
holder fokus på rytme, struktur og koncept. Vi vover os ud i leg med 
tekstiler, pap og græsser, ligesom vi eksperimenterer med over-
fladebehandlinger og sætter rammer for vores idéer. Vi arbejder 
billedeligt og skulpturelt. Medbring gængs fletteværktøj som saks 
og kniv. Lysten til at lege og udtrykke sig udover de traditionelle 
rammer. Den enkeltes erfaring og niveau vil være udgangspunkt 
for de enkelte opgaver. Materialepris cirka 300-400 kr.
Underviser: Jette Mellgren

PEDDIGRØRS TASKER OG KURVE 
Da jeg var barn flettede vi peddigrørs kurve der blev solgt i butik-
ken i lyngby. Jeg fletter nu mange peddigrørstasker og farver ped-
digrøret selv for det meste. Mange gode historier herfra. 
For begyndere og øvede .
 

Underviser: Marie Skinbjerg



HÅNDVÆRKETS BETYDNING FOR ET GODT DESIGN
Med udgangspunkt i det klassiske kurveflet; den engelske og 
franske tradition, som jeg er oplært i, skal I arbejde med jeres 
eget design.
Jeg vil videregive min praksis. Vise jer vejen fra en ide opstår 
igennem legen/ fordybelsen og til opgaven er håndværksmæs-
sigt udført i et nyt design. Jeg lægger vægt på arbejdsmiljøet, 
så der bliver rum og ro for fordybelse. Der kommer fokus på 
arbejdsdisciplinen med materialer og værktøj.
Jeg introducerer jer til nye arbejdsmetoder og teknikker, som 
I kan anvende i jeres eget arbejde. Vi skal bla. lege med nye 
teknikker i bunde og bærestykker under kanten, ud fra oplæg 
jeg medbringer. 
Medbring: Kniv, saks, syl, bankejern, lagen til at pakke pil ind i, 
evt. lod ( hvis du er i bil). Kurset henvender sig til jer, der har haft 
pil mellem hænderne før og flettet kurve tidligere. Enten med 
få eller mange års erfaringer. Jeg underviser jer hver især, lige 
derfra, hvor I befinder jer rent fagligt.
Materiale pris efter forbrug 200 – 600kr
Underviser: Agnete Diemer

TRADITIONELLE TEKNIKKER – NYT DESIGN
Har du lyst til at sætte et mere personligt præg på dine kurve, så 
vil vi på dette kursus lege med form og udtryk, prøve at bruge 
de gamle teknikker på nye måder som en hjælp til eget udtryk. 
Det er muligt at arbejde med forskellige typer kurve. Materialet 
vil primært være pil, men med mulighed for at tilføje andre ma-
terialer. Ikke for begyndere.
Deltagere skal medbringe eget værktøj: saks, syl, bankejern, 
kniv, snor og tommestok. Derudover er det en god ide at med-
bringe andre materialer, små sjove ting du er glad for evt. driv-
gods til hanke.
Materiale pris pil 700 kr
Underviser: Ane Lyngsgaard 



FLADE FADE OG RUNDE RUMPER - RAMMEVÆRKSKURVE
Kurset omhandler rammeværkskurve i bred forstand. Fade, hvor 
der flettes i systemer så pilenes afklip ligger som perler på en snor. 
Rumpekurve eller hønsekurve hvor der kan leges i det uendelige 
med forholdet mellem ringene til hank og kant og dermed kurvens 
dimensioner og formål.
Kurset er både for begyndere og erfarne flettere. Alle kan være 
med da der undervises individuelt. Medbring en skarp snittekniv, 
grensaks, og strips.
Materiale pris efter forbrug 500 – 600 kr.
Underviser: Anne Mette Hjørnholm 

NYE VEJE I BURKINA FLET OG PÉRIGORD KURVE
På kurset gennemgås Burkina flet og Périgord kurven og man får 
indblik i de traditioner, der knytter sig til disse meget specifikke 
teknikker.
Opstarten er den primære udfordring ved de to teknikker. Der vil 
blive vist flere forskellige måder at gøre det på. Herefter flyttes 
fokus til at flette opad og udad og endelig kommer forskellige bud 
på afslutning.
Jeg vil gerne nå frem til at flette teknikkerne sammen og eksperi-
mentere med ikke-traditionelle former. Man kan vælge at stoppe 
op undervejs og fokusere på én proces, teknik eller form. Pil er det 
primære materiale, men andre blødere og tyndere materialer kan 
afprøves. Medbring en skarp saks, syl og sejlgarn. God forståelse 
og håndtering af pilens føjelighed og bøjelighed. M.a.o. erfaring 
med kurveflet. Stærke hænder er en nødvendighed og tålmodig-
hed en dyd
Materiale pris pr dag 100 – 150 kr. 
Underviser: Eva Seidenfaden

CATALANSKE VARIATIONER
Min fascination af den catalanske bund rækker snart mange år 
tilbage. Det at bunden er “født” med stagerne på gør den stærk 
og tæt, hvilket giver en jævn og stram fletning. Bunden egner sig 
lige godt til oval, rund eller bådform . Vi skal flette kurve i forskel-
lige størrelser, indkøbskurve, opbevaringskurve, rygsække, hånd 
-og skuldertasker o.s.v. Lad os se hvad der opstår når vi kommer 
i gang og inspireres af hinanden. Det kræver ikke nødvendig vis 
de store forudsætninger for at deltage på holdet, dog skal du ikke 
have svage hænder.
Der må påregnes et beløb til materialer på ca. 800- 1000 kr.
Underviser: Anne Folehave



FORNYELSE
Det sjove, spændende og forunderlige flettelandskab i
Danmark ser ud som det gør, fordi så mange nysgerrige og en-
gagerede flettere i mere end 25 år har arbejdet på at udforske, 
udvikle og forny fletteriets traditioner. Det er denne udvikling vi 
meget gerne vil arbejde videre med Flet og fællesskab i 2023.
Vi ønsker os et værksted, hvor vi undersøger, leger, eksperimen-
terer og deler erfaringer med hinanden, og hvor vi sammen og 
hver for sig udvikler nye måder at tænke flet og form/funktion 
på.
Udgangspunktet er i vores erfaringer og de traditioner, det hele 
bygger på, men måske er det netop traditionen, der skal ofres/
slippes for at give plads til det nye?
Materialerne vil være pil, strå, siv og græsser, bark, tråd mm.
Vi vil komme med forskellige oplæg som inspiration til at udfor-
ske, fordybe og nytænke flet. Vi starter workshoppen op sam-
men og vil derefter være der på skift. Med overlap. 
Da vores workshop bygger på den kreative skabende proces 
og ikke på en særlig teknik eller form, er workshoppen for alle, 
der har mod på og lyst til at lege, eksperimentere, undersøge 
og vende det kendte på hovedet – eller udforske noget helt nyt. 
Erfaringer fra andre håndværk indgår.
Medbring dit eget værktøj til flet, broderi, knipling, sløjd eller 
hvad du forestiller dig, du/vi får brug for. Tag også gerne for-
skellige materialer med, som vi kan få brug for undervejs.
Materialepris efter forbrug ca.300 – 700 kr
 
Undervisere: Bent Vinkler og Marianne Mortensen 

Ovenstående billeder er et eksempel på det, der kan ske,
når inspiration og nysgerrighed går hånd i hånd. Den lille kurv er flettet af Marianne 
for mange år siden efter inspiration fra en bambuskurv flettet af den japanske kurve-
mager Hisako. Bent så kurven og arbejdede videre med ideen. Siden er der mange 
flettere, som har taget den til sig og videreudviklet den.
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Priser for medlemmer af Pileforeningen
Overnatter hjemme kr. 3.900
Hovedbygning - dobbeltværelse kr. 4.350
Hovedbygning - enkeltværelse kr. 5.100
Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 4.750
Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. 5.590

Overnatter hjemme kr. 4.250
Hovedbygning - dobbeltværelse kr. 4.700
Hovedbygning - enkeltværelse kr. 5.450
Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 5.100
Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. 5.940

Priser for ikke-medlemmer af Pileforeningen



Praktiske oplysninger

Når tilmelding er modtaget fremsendes bekræftelse med opkrævning på forskud kr. 
1.500 pr. deltager samt opkrævning på restbeløb. Forskudet forfalder 8 dage efter 
modtagelse af opkrævning, restbeløb 4 uger før kursusstart. Forskud og restbetaling 
refunderes ikke. Der kan tegnes en afbestillingsforsikring gennem Europæiske. Pris 6% 
af kursuspris.

Prisen inkluderer sengelinned og håndklæder. Er der ikke flere værelser af den øn-
skede slags, får du besked om det og mulighed for at vælge en anden type. Ca. 10 
dage før kursets start modtager du et brev med praktiske oplysninger. Bemærk, at der 
vil blive tale om ekstraudgifter til materialer, afhængigt af individuelt forbrug.

Vi gør opmærksom på, at der kun er plads til et begrænset antal deltagere i de en-
kelte værksteder. Vi råder til, at man tilmelder sig i god tid.  

På ankomstdagen forventer vi dig mellem kl. 16 og 18.
På afrejsedagen slutter vi ca. kl. 10.00.

 Ugeprogram (se dagsrytme på bagsiden)

 SØNDAG 4. JUNI
 16.00 Indkvartering og kaffe | te
 18.00 Middag
 19.30 Velkomstaften og præsentation af værksteder

  MANDAG  - FREDAG
 8.30 Morgensamling v/ kursuslærerne
 9.15 Værksteder
 10.00 Formiddagskaffe | te
 12.00 Frokost
 14.30 Eftermiddagskaffe | te
 15.00 Værksteder (onsdag 3 timers valgfag. Introduceres på kurset)
 18.00 Middag
 19.30 Aftensamling (foredrag, sangaften, markedsplads, friaften, festaften)
 21.00 Aftenkaffe | te
 
  LØRDAG 10. JUNI
 8.30 Morgensamling
 10.00 Kaffe | te og tak for denne gang



Yderligere info
pileforeningen.dk

Tilmelding til 
EMMAUS - galleri og kursuscenter
Højskolevej 9, 4690 Haslev
Tlf. 5443 5433
mail: info@emmaus.dk
www.emmaus.dk

  Dagsrytme
 7.15 Morgentur
 7.45 Morgenmad
 8.30 Morgensamling
 9.15  Værksteder
 10.00 Kaffe | te
 12.00 Frokost
 14.30 Kaffe | te
 15.00 Værksteder
 18.00 Middag
 19.30 Aftensamling
 21.00 Kaffe | te
  Aftensang

Velkommen til Flet & fællesskab - med 10 forskellige værksteder. Ved siden af under-
visningen på værkstederne rummer kurset fællessamlinger og foredrag morgen og 
aften. Disse timer er tænkt som inspiration til arbejdet med håndværket på værkste-
derne under det fælles tema: Tradition og fornyelse. 
Mandag aften er der foredrag med Ane Lyngsgaard om hendes nyudviklede flette-
app. Tirsdag aften er der sangaften med højskolelærer Arne Andreasen
Ondag eftermiddag bryder vi skemaet og laver 3 timers valgfag, som introduceres 
på kurset. Onsdag aften er der Markedsplads, hvor kursister og folk udefra kan sælge 
deres produkter og udveksle erfaringer. Torsdag aften er foreløbigt ikke programsat. 
På kursets sidste dag bliver der udstilling, hvor alle værkstederne præsenterer sig. 
Værkstederne er døgnåbne - også uden for undervisningstiden. 

Vel mødt til en dejlig uge med livsoplevelser.  
Arbejdsgruppen for Flet & Fællesskab
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