Det Kreative Værksted
…tilbyder følgende aktiviteter på
Museumscenter Karensminde
2018/2019

Fotos er fra efterårsaktiviteter 2013

Praktisk information om det kreative værksted
Aktiviteter i det kreative værksted er målrettet børn og voksne der gerne vil
prøve kræfter med datidens sysler. I værkstedet vil du ikke finde moderne ting
som limpistoler, boremaskiner og silk clay mv.
Nej, her er det f.eks. nål og tråd, maling og pensel eller søm og hammer. Vi
følger årstidens rytme, og forsøger at tilpasse aktiviteter, til de særlige temaer
for aktivitetsdage.
Værkstedet er åbent på de aktivitetsdage, der foregår i tidsrummet 10-16.
Værkstedet finder du i som hovedregel i vognporten. I uge 42 flytter værkstedet
midlertidigt – få information i høkeren om placering.
Værkstedets åbningstider er 10-15.30
Aktiviteter koster 5-25 kr./stk. og der betales før start.
Det kan forekomme enkelte aktiviteter som er gratis, her gælder det så ét stk.
pr. barn (flere kan tilkøbes)
Det er ikke tilladt at spise og drikke ved bordene i Værkstedet.

NB:
Har du ideer til aktiviteter, så skriv en lille note og smid den i postkassen i
værkstedet. Måske kan vi bruge ideen til at udvikle en aktivitet over.

Efterårsferien uge 42/2018
I efterårsferien er der aktiviteter på Museumscenter Karensminde og det
kreative værksted er åbent tirsdag den 16. oktober, onsdag den 17. oktober og
torsdag den 18.oktober kl. 10-15.30. Her laver vi:

16. oktober
Stoftryk lavet med bl.a. kartofler, og kål. Der
er muleposer, kasketter og grydelapper.
(15 kr./stk.)

17. oktober
Vi maler grise i smukke og glade farver. Er du ikke
til grise, har vi også andre dyr, der gerne vil
males.
(Priser fra 10-20 kr./stk.)

18. oktober
Denne dag bruger alle resterne fra tirsdag og onsdag, så du kan nå at lave
stoftryk med bl.a. kartofler og kål. Mal grise og andre dyr.

Vinterferien uge 7/2019
Så kommer vi til vinterferien, hvor museet er åbent og det kreative værksted er
bemandet tirsdag og onsdag.

Tirsdag den 12. februar er det kreative værksted åbent 10-15.30
Glasmosaik
På glasplader laver vi et billede med glasstykker. Det er måske af blomster, som
vi håber snart kommer i haven, eller af dyrene som vi lige har kælet med
udenfor. Slip fantasien løs. (20 kr./stk.)
Ikon
Med små søm sættes et smukt mønster, herefter trækkes farvet snor rundt
omkring sømmene og man få det smukkeste billede. ( 15. kr./stk.)

Onsdag den 13. februar er det kreative værksted åbent 10-15.30
- Vi maler et træ (smykketræ) i glade forårsfarver. (15 kr./stk.).
- Vi syr i filt, du bestemmer selv, om det skal være en ugle eller en bamse.
(15. kr./stk.).

Marts
3. marts. Fastelavn er mit navn…. Og så skal vi lave gyldne konge/prinsessekroner (10 kr. stk.) og sy skønne katte. (15 kr. stk.).

24. marts: prøv kræfter med løbbinding (25. kr./kurv), eller mal en skattekiste.
(10. kr./kiste).

