Helgkurser i keramik med övernattning
för 2-10 personer
Fredagkväll kl.17-19 samt lördagförmiddag kl.10-12

Här har du möjlighet att hitta på något roligt tillsammans med bästa vännen,
kollegorna eller familjen! Det blir fyra timmars keramikkurs uppdelat på två pass
fredag-lördag.
Vi börjar på fredagkvällen mellan kl. 17-19. Därefter har du möjlighet att äta middag.
Beroende på gruppens storlek serveras middag antingen på gruvans Värdshus eller
på mysiga Gruvgårdens B&B där du också övernattar och äter frukost.
Efter frukost på lördagen fortsätter keramikkursen mellan kl. 10-12. Då kommer du att
kunna färdigställa sakerna du gjorde kvällen innan. Du vill kanske sätta på hänklar
eller dekorera dina saker. Eller så fortsätter du helt enkelt att dreja, kavla eller
ringla.
Du kan också välja att enbart gå en tvåtimmarskurs, antingen på fredagkvällen eller
lördagsförmiddagen.
Den här kursen riktar sig precis som de andra kurserna både till nybörjare och de som
provat på en del keramik tidigare. Alla åldrar är välkomna men om yngre barn är
med så rekommenderar jag den kortare kursen. Vi utgår från dina önskemål. Har
du en särskild idé om vad du vill göra så hjälper jag dig att försöka nå ditt mål. Du
kommer att få prova att dreja olika former: cylinder, skålform, fat. Är ni upp till fem
personer kommer alla ha tillgång till en egen drejskiva. Är ni ﬂer så varvar ni
drejning med kavling, ringling eller skulptering.
Material (lera, glasyr, bränning) ingår i priset. Jag bränner och glaserar dina saker.
När de är färdiga, cirka tre veckor efter kurstillfället, kan de hämtas här vid gruvan
alternativt skickas mot fraktkostnad.

Priser för perioden 1/11 2016 - 29/5 2017
Paket 1: Fyratimmars Keramikkurs, Logi och Middag
4 kurstimmar fredag-lördag
Middag fredag kväll
Del i dubbelrum inkl frukost
2100kr (enkelrum 2300kr) Pris utan middag 1750kr resp. 1950kr)
Paket 2: Tvåtimmars Keramikkurs, Logi och Middag
2 kurstimmar fredag eller lördag
Middag fredag- eller lördag kväll
Del i dubbelrum inkl frukost
1600kr (enkelrum 1800kr) Pris utan middag 1250kr resp. 1450kr

Priser för perioden 30/5-1/9 2017
Paket 1: Fyratimmars Keramikkurs, Logi och Middag
4 kurstimmar fredag-lördag
Middag fredag kväll
Del i dubbelrum inkl frukost
2150kr (enkelrum 2350kr) Pris utan middag 1800kr resp. 2000kr)
Paket 2: Tvåtimmars Keramikkurs, Logi och Middag
2 kurstimmar fredag eller lördag
Middag fredag eller lördag kväll
Del i dubbelrum inkl frukost
1650kr (enkelrum 1850kr) Pris utan middag 1300kr resp. 1500kr

Bokning görs per mejl på malbyanna@yahoo.se eller på tel. 072-5572813

Keramiker Anna Pettersson
www.lerapan.se

