
Kurs i korgflätning och pilflätning
Fortsättningskurs - men även nybörjare är välkomna!

Kursen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och vänder sig både 
till dig som har provat på tidigare, men även till dig som är nybörjare.
Här får du lära dig korgflätningstekniker som kan användas till såväl 
pilkorgar som till konstföremål eller saker till trädgården.
Kostnad för material tillkommer. Verktyg finns att låna. Oömma kläder, 
ej uppvärmda lokaler

Datum och tid: 5 juli - 9 juli  
Tid: Kl. 09.30-16.30
Ledare: Inger M Nielsen (Danmark) www.inger-nielsen-dk
Anmälan görs till gavleborg@sv.se eller på tel. 020-120 28 08, 
026- 456 17 90

 

Workshops- prova på- 
drop in
Möjlighet till att prova på hantver-
ket finns under Korgstämmans tre  
dagar. Du anmäler dig direkt till 
hantverkaren och betalning sker på 
plats med kontanter eller swish.

Uppvridning av björkvidja och  
tillverkning av vidjelänk
Ledare: Jonas Hasselrot, korgmakare
Dag torsdag 6, fredag 7, lördag 8 juli
Deltagaravgift: 100 kr 

Ply splitting (textil teknink) 
Ledare: Lars Ekdahl
Deltagaravgift: 80 kr

Ett nytt och förhoppningsvis  
återkommande inslag under  
hantverkarveckan på Stenegård är        
Ungdomsonsdag. Här lyfter vi; 
SV, Övre Hälsinglands Hemlöjds-
förening och SV Vi Unga redan 
verksamma ungdomsgrupper inom 
hantverk och låter ungdomar över 
13 år prova på. Årets tema är  
graffiti med gatukonstgruppen 
Klotterklungan.

Deltagaravgift: Gratis
Tid: 11:00-16:00
Plats: Stenegårds gårdsplan

Ungdomsonsdag 10/7Utställning- Alla tiders näver
                                                          Besök på logen under Korgstämman      
                                                          denna utställning om näver från forna  
                                                          tiders bruksföremål fram till dagens  
                                                          nytänkande!
                                                           
                                                          Karin Lundholm, skicklig skapare i  
                                                          näver från enkla näverstrutar till                  
                                                          konstfullt utförda näverholkar, har här  
                                                          också inbjudit Pia Högman som  
                                                          utforskar hur näver kan användas i  
                                                          modern möbelproduktion. Därtill  
kommer Emma Dalkvist med näverföremål behandlade med ny teknik. 
Och näver är materialet i Sara Danielssons odlingsburkar för svamp.
                                            



Välkommen till Korgstämma nr. 25
11-13 juli 2019 på Stenegård, Järvsö
I tre dagar visar och säljer korgmakare från olika delar av Norden sina kor-

gar tillverkade av furu, näver, granrot, björkrot, pil, sälg, rönn, säv, lin och 

bomull på Stenegård i Järvsö. Besök oss och låt dig ryckas med av all glädje 

som finns i slöjdande. Känn dofterna och det härliga materialet!

Korgstämman arrangeras av Västra Hälsinglands Slöjdförening som 

tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till att kunskaper-

na och korgtraditionerna i landet bevaras och att korgslöjdandet utvecklas 

för våra moderna behov.  

För mer information ring   
070-594 07 34 eller 070- 253 48 91

Korgstämman är öppen alla dagar torsdag till 
och med fredag 11 juli till 13 juli kl. 11:00-17:00.

Välkomna! KORGSTÄMMA
nr 25

KORGMAKARE I ARBETE  
WORKSHOPS • FÖRSÄLJNING

11-12-13 juli 2019 kl 11-17
S T E N E G Å R D  I  JÄ R V S Ö

Veckan inleds med kurser.
Program och kursinformation: www.stenegard.com

Välkomna önskar Västra Hälsinglands Slöjdförening,  
Stenegård, Studieförbundet Vuxenskolan & Ljusdals kommun


