
6 lørdage. 6 temaer. 6 unikke kunstværker. Maks. 15 deltagere: 

28. maj     Hvilket symbol har en særlig betydning for mig?  
                    Bliv inspireret af bøgerne på værkstedet til at formgive det symbol, der giver særlig mening for dig. 
25. juni     Hvad vil jeg gerne give mere af til fællesskabet og til Verden? 
                     Går du med fornemmelsen af gerne at ville give noget, uden rigtig at få handlet på det? 
30. juli      Hvordan ser dit visitkort ud? Konkret og i overført betydning?
                     Hvis du har frit valg i format og materiale og det samtidig skal vise, hvem du er?
27. aug.     Hvilken fortælling trænger til at blive fortalt?
                     Hvad har du på lager, som især trænger sig på for at komme ud i lyset? 
24. sept.    At hænge i en klokkestreng...
                     Lav dit stamtræ eller livsfortælling i en moderne, ny version af klokkestrengen: Med lim, papir, udklip og dimser. 
29. okt.      Farvel og tak. 
                     Livet er fyldt med overgange. Det er vigtigt at sige tak og farvel til det og dem, der har præget os. Vi skal hver lave en                 
                     talisman / skulptur som symbol på det, der er klar til at sige farvel til.  

En uddybende beskrivelse af hver workshop kan ses på woodnwonder.com

Kunst & Kaffe er også en pause fra hverdagens støj og forstyrrelser. Slukkede mobiler, nærvær, samvær,
koncentration og eksperimenter skaber sammen med gode snakke og refleksioner plads til, at du på disse
lørdage kan udfolde drømme, blive klogere, grine og lære nyt om både dig selv og forskellige materialer.
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Velkommen til spændende lørdage på Frederiksø. 

Tilmelding     Send sms til 60607440 senest 3 dage før. Tilmeldingen er bindende. Du er velkommen en
                      eller flere lørdage.
Pris                Kr. 100 pr. gang til materialer, go' øko kaffe og te. Betales på MobilePay samtidig med 
                      tilmeldingen. 
                      woodnwonder og de øvrige kreative værksteder på Frederiksø, har en partnerskabsaftale 
                      med Svendborg Kommune, hvor vi afregner husleje med workshops, aktiviteter og åbne døre. 
                      Partnerskaberne er lavet for at styrke Frederiksøs puls, øge begejstringen og tilhørsforholdet 
                      til området og gøre det attraktivt at besøge året rundt. 
Hvor               woodnwonder, Frederiksø 18A, 2., 5700 Svendborg. 
Hvem             Bente Hovendal, woodnwonder, billedhugger & designer siden 1997.

Kreativitet

Træn kreativiteten, væk fantasien.
Bliv skarpere til at fortælle historier med hænderne. 
Stilhed, fordybelse og dynamisk fællesskab.
Sidste lørdag i maj, juni, juli, aug., sept., okt. kl. 10 - 15.
Hos Bente Hovendal, woodnwonder, Frederiksø, Svendborg.

Hvordan og hvorledes

Hvem
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Stumper af træ, sisalreb, gamle skåle, wc-ruller og knofedt kan sagtens bruges som byggematerialer til en god
historiefortælling. 

Byg, skab og skær 
   i natur- og genbrugsmaterialer

https://woodnwonder.com/begivenheder/

