Naturoplevelser
Tegnekursus.
Lør. 28. og søn. 29. mar. 2020 kl. 10-15
Familietegnekursus for hele familien med udgangspunkt
i H.C. Andersens fantastiske eventyr. Kursusleder Kasper
Købke.
Pris: 1200 kr pr. par(1 barn+1voksen-ekstra barn 600 kr.
Sted: Nørre Vosborg Herregård, Vembvej 35, Vemb.
Rav workshop.
Tir. 31. mar. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Rav workshop.
Tir. 7. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Cobra Junior påske-workshop på Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum.
Ons. 8. apr. 2020 kl. 10.30
Vi går på opdagelse i museets aktuelle udstilling og
laver bagefter kreative aktiviteter i museets workshop
med inspiration fra værkerne, før vi slutter af med en
lille forfriskning fra kl. 13.15. Varighed ca. 3 timer.
DAGENS PROGRAM: Kl. 10.30 - 11.00: På opdagelse på
museet. Kl. 11.00 - 11.30: Workshop. Kl. 11.30 - 12.00:
Frokostpause - husk madpakke! Kl. 12.00 - 13.15:
Workshop. Kl. 13.15 - 13.30: Afslutning - her er
søskende, forældre, bedsteforældre og andre
interesserede meget velkomne! Tilmeld dig
workshoppen ved at sende en mail med navn og alder til
chpevent@herning.dk. Cobra Junior er museets klub for
børn i alderen 5-14 år. Fire gange om året inviteres
klubbens medlemmer til en hyggelig workshop, hvor
legen og fantasien er i centrum
Pris: 50 kr / GRATIS for medlemmer af Klub Cobra
Junior.
Sted: Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Birk
Centerpark 1, Herning.

Æ Bovbjerg Bindstouw - på Bovbjerg Fyr.
Ons. 8. apr. 2020 kl. 19
Kom dit strikketøj i tasken og kør på fyret, så laver vi
kaffen og bager kagen, som selvfølgelig ledsager
strikkehyggen. Pris: 50 kr. pr. person inkl. kaffe og kage.
En hyggelig strikkeaften med god snak. Måske er du heldig
at møde en strikkekollega, der lige ved, hvordan du løser
en udfordring du har, måske synes du bare, det er
hyggeligt at strikke sammen med andre
Pris: 50 kr.
Sted: Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, Ferring, Lemvig.
Rav workshop.
Tir. 14. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det ønskede
udseende, og lav det så til det smykke, du ønsker dig. Vi
har mange forskellige materialer til rådighed, du skal blot
vælge og købe dem, du vil bruge til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Kunst-værksted:Klippe-Folde.
Lør. 18. apr. 2020 kl. 9.30-13.30
DANSK TALENTAKADEMI præsenterer: KUNST-VÆRKSTED
for dig på 8 - 14 år Børn og unge i alderen 8 - 14 år kan
udfolde sig kreativt i værkstederne i Huset for Kunst og
Design i foråret 2020. KLIPPE-FOLDE-værksted. Vi skal
klippe og folde i flot farvet papir. Lave en slags
drømmefanger. Intet er for smukt eller for grimt eller
underligt. Vi bliver forhåbentligt overraskede over hvad vi
selv og andre kan finde på. Du vil møde nye kammerater
og have det sjovt samtidigt. Man skal ikke kunne noget på
forhånd, men vil komme til at lære en masse kreative
teknikker og redskaber på en spændende og anderledes
måde! Kunst-værksted er for alle - både drenge og piger.
Alder: 8 - 14 år. Sted: Huset for Kunst og Design,
Nørrebrogade 1, 7500 Holstebro. Pris: 125,- kr. pr.
deltager inklusive undervisning og materialer pr.
kunstværksted. Tilmelding og betaling:
https://billetto.dk/e/klippe-folde-vaerksted-for-born-ogunge-pa-8-14-ar-billetter-410638. Læs mere:
www.talentakademi.dk/events/kunst-vaerksted-boern-ogunge-foraar-2020. Alle hold: COLLAGE-værksted d. 14.
marts, KLIPPE-FOLDE-værksted d. 18. april og
TEGNE-værksted d. 16. maj. Praktisk: Husk madpakke og
tøj, der må blive beskidt. Kontakt: Lotte Kjær på mail
lotte@talentakademi.dk eller tlf. 61 75 96 95.
Undervisere: Professionelle designere og billedkunstnere.
Desuden vil elever fra Dansk Talentakademis Kunst og
Designlinje være assistenter ved store hold
Pris: 125 kr.
Sted: Huset for Kunst og Design, Nørrebrogade 1,
Holstebro.
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Naturoplevelser
Rav workshop.
Tir. 21. apr. 2020 kl. 14
Dit eget ravsmykke. Lav dit eget flotte smykke med
Vesterhavets 30-50 millioner år gamle smykkesten. I det
kreative værksted kan du få hjælp af en af vore dygtige
"havfruer" til at binde og sammensætte en halskæde,
armbånd eller måske et par smarte øreringe. Vælg et
stykke rav, polér det til du synes, at det har det
ønskede udseende, og lav det så til det smykke, du
ønsker dig. Vi har mange forskellige materialer til
rådighed, du skal blot vælge og købe dem, du vil bruge
til dit smykke
Pris: Materialer.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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