
SERIGRAFI KURSUS
for medlemmer af Møllestien og KE51

2 separate kurser tilbydes:
2. - 3. juni kl. 10-16     16. - 17. juni kl. 10-16

Fotografier, tekst og grafik kan trykkes på næs-
ten alle flader med en serigrafisk trykramme. 
Lær en uteknisk og ressourcevenlig metode med 
mange muligheder. Inspirerende vejledning med 
fokus på kreative idéer og genbrugsmaterialer er 
sjov undervisning. 

Kurset er både for helt nye og gengangere, og max. 10 del-
tagere, så der er god plads. Kurset indledes med en særskilt 
introduktion for interesserede, mens øvrige deltagere kan 
arbejde på egen hånd. Der er te og kaffe, og sandsynligvis 
friskbagt kage, hvis tur er det...?    
 
Kursus-indhold
- Trinvis gennemgang af serigrafi-processen 
- Demo af flade/ovale tryk på forskellige materialer
- Hvordan foto, tekst og grafik klargøres til trykmotiv
- Hvordan man laver en trykramme og belyser sit motiv
- Lav serigrafiske tryk fra stort udvalg af trykrammer
- Tryk dine egne motiver (foto, gratik, tegning m.m.)

Du sørger for maling og trykmaterialer 
Medbring akrylmaling og materialer du vil trykke på. Lav tryk 
på lærred, papir, pap, plastik m.m. Ovale flader også muligt. 
Øvrige materialer som skal anvendes er til rådighed.

Få lavet trykrammer med dine egne motiver
Har du et foto, motiv, grafik, tekst etc. du ønsker at trykke, 
kan jeg klargøre trykrammen, så du kan bruge den på kurset. 
Medbring dine motiver helst på en USB i max. kvalitet.

Køb trykrammer og materialer på kurset
Køb materialer, så du kan fortsætte eller lave egne rammer. 
Det er billigerer på kurset, da du kan købe med rabat og 
momsfrit. Du kan også købe trykrammerne, som du kan 
anvende på kurset. Se oversigt/prisliste næste side. Betaling 
kontant eller mobilepay.

Pris og tilmelding
Kr. 400 pr kursus for medlemmer af Møllestien og KE51. 
Ikke-medlemmer er velkommen ved samtidig indmeldelse  
(kr. 300) i Kunstnerværkstedet Møllestien. 

Tilmelding og betaling til Sonja Ekkenberg 
sonja@lebeda.dk     mobil 2448 0976 gerne sms

Kursusadresse
Kunstnerværkstederne Møllestien
Møllestien 3, 3200 Helsinge

På websiden er der en del information om serigrafi, og har du 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte André, som står 
for kursusafholdelsen.

André Moulin
mobil 21 900 808   
miller@millerart.dk  
www.MillerArt.dk






 


 


   












 





  











 










 







 





  

   
   
   
   
   
   
   









 

   
   
   












   
   






 


   
   
   
   















    


