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Velkommen
Hermed holder du Aktivitetshusets nye kursusprogram for 01/2015 i
hænderne!
Det er altid med en hvis stolthed, at jeg skriver ”Velkommen”-teksten til
Aktivitetshusets kursusprogram. Ikke kun, fordi det er den sidste brik, der
skal falde på plads, inden programmet går i tryk. Det er især, fordi vi
med kursusprogrammet viser, hvad huset kan bruges til, hvad de enkelte
værksteder tilbyder og hvilket materiale du kan arbejde med. Det er altså
lige meget, om du deltager i et malekursus, et broderikursus, arbejder
med papir, filt eller glas, laver mad sammen med andre, lærer mere om
fotografi eller arbejder med træ – der er så mange muligheder i Aktivitetshuset. Og her har jeg kun nævnt et lille udvalg. Du kan se flere eksempler
og spændende tilbud på de næste sider...
2015 bliver et spændende år for Aktivitetshuset. Huset fylder nemlig 25
år og det er et stort og stolt jubilæum, vi ser frem til. Gerne vil vi markere
dagen sammen med vores brugere, aktionærer, venner, kollegaer, tavse
supportere, ildsjæle, kritikere og alle de mange mennesker, der bakker op
om det danske mindretals kulturhus. Så I kan glæde jer til en lille fest og
allerede nu se frem til hyggeligt samvær og kreative oplevelser i oktober
2015.

Mange glade hilsener
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Info
Aktivitetshuset er et hus for alle inden for det danske mindretal. Vi tilbyder plads, udstyr og personale til dine
aktiviteter. Og så har vi mange spændende kurser, udstillinger og arrangementer hele året rundt. Brug af
værksteder og lån af udstyr er gratis!
Aktivitetshuset
Nørregade 49
24939 Flensborg
Tlf. +49 (0)461 150 140
Fax +49 (0)461 150 14 20
e-mail: akti@sdu.de
www.aktivitetshuset.de

Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag
Onsdag 			
Fredag 			

kl. 10:00 - 20:00
kl. 10:00 - 22:00
kl. 10:00 - 14:00

Begrænsede åbningstider og lukketider
I særlige perioder (f.eks. ferier) har vi begrænset åbningstid (mandag-torsdag kl. 10.00 – 16.00 og fredag
kl. 10.00 – 14.00) uden vejledning i værkstederne og uden mulighed for service til arrangementer. Huset må
dog gerne bruges uden for disse åbningstider - kontakt os og aftal nærmere.
I skolernes korte ferier (vinter, forår og efterår) lukker huset som regel én af ugerne og har begrænset åbningstid i den anden. I sommerferien er huset gennemgående åbent med begrænset åbningstid.

Oversigt 1/2015
07.
13.
15.
06.

– 10. april 2015
– 17. april 2015
maj 2015		
juli – 28. august 2015

lukket
begrænset åben
lukket
begrænset åben

Informationsmateriale
I Caféen kan du finde materiale omkring det danske mindretal, om foreninger, højskoler og meget andet. Du
er velkommen til selv at lægge infomateriale ud eller at hænge plakater op.

Nyhedsbrev
Engang om måneden sender Aktivitetshuset et nyhedsbrev ud til alle interesserede med informationer om
udstillinger, arrangementer og kurser. Du kan abonnere nyhedsbrevet ved at sende en mail til akti@sdu.de

Forsalg af billetter
Aktivitetshuset sælger billetter til forskellige koncerter og arrangementer i Flensborg. Du kigger bare ind og
kan få informationer om tilbuddene og købe billetterne.
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Lån og leje
Leje af lokaler
Alle Aktivitetshusets lokaler kan lejes. Vi hjælper gerne med forslag til opstilling og indretning. Forplejningsønsker aftales ved reservering. Der kan lånes en nøgle, hvis lokalet skal bruges uden for Aktivitetshusets
åbningstider.

Mødestedet
Møder og arrangementer med op til 50 deltagere kan afholdes i Mødestedet. Bordene kan arrangeres på
mange måder. Der er et komplet køkken, musikanlæg og beamer. Mødestedet er velegnet til møder af enhver
art, men også til konferencer, foredrag, debataftener og meget mere. I husets åbningstider kan der serveres
kaffe, te, vand og øl. Desuden kan der bestilles boller, wienerbrød og også ”mad fra byen”.

Stuen
Stuen ligger i hovedhuset ved siden at husets Café. Der er plads til 18 personer ved et stort bord hhv. fire/
otte gruppeborde. Lokalet er velegnet til undervisning og møder af enhver art. Lokalet er desuden udstyret
med et SMARTboard og der kan lånes ti bærbare til arbejde med computere i Stuen.

Multirum
Dette gruppelokale er et multifunktionsrum, der både kan lånes til møder og kreative aktiviteter. Lokalet er
praktisk indrettet med en tavle til undervisning og en vask og tåler farvesprøjt og klisterklatter. Det er muligt at
hente udstyr og materialer fra værkstederne for at arbejde med dem her.

Caféen
Vores Café kan ikke lejes som mødelokale, da det er vores åbne brugercafé; men I er naturligvis meget velkomne til at mødes i Caféen i små grupper inden for vores åbningstider. Foreninger, institutioner, organisationer og grupper, der tilhører det danske mindretal eller har anden forbindelse til dansk sprog og kultur kan efter
aftale få lov til at bruge vores Café uden for vores åbningstider til café-aktiviteter af entydig ikke-kommerciel
almennyttig karakter. Caféen kan desuden bruges til fernisering i sammenhæng med udstilling i vores hus.

Lån udstyr med hjem…
Noget af vores udstyr (som f.eks. kameraer, projektor, videokamera, blitzanlæg eller filmlærred) kan lånes
med hjem. Det giver dig mulighed for at arbejde derhjemme eller udendørs. Noget af udstyret kan dog kun
lånes, hvis du har et tilsvarende kørekort.

Lån en nøgle…
Alle, der har brug for Aktivitetshuset uden for husets åbningstid, kan låne en nøgle til mødelokalerne og værkstederne. Bemærk dog venligst, at dette ikke gælder for IT-lokalet.

Aktivitetshusets mødelokaler fremlejes ikke til private formål.
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Vejledninger
Atelieret
Atelieret er Aktivitetshusets kreative værksted, hvor du kan fremstille dine
egne ting og udfolde dine kreative evner. Lokalet har udstyr til forskellige
teknikker og materialer, du kan bruge. Blandt andet er der en glasovn
og materiale til glasarbejde, udstyr og værktøj til at lave smykker, fremstille glasperler, male og tegne, såvel som til at lave papirflet, filte eller
farve garn. Der er også mulighed for at sy på symaskine. Aktivitetshuset
tilbyder mange kurser på det kreative område, men du er også velkommen til at bruge Atelieret frit til egne spændende projekter eller komme i
vejledningstimerne og få hjælp.
Vejledning i Atelieret: tirsdage kl. 17.00 - 19.00 ved Anne Schneider
(anne@sdu.de)

Lyd
Vi har et veludstyret lydstudie med professionel soft- og hardware, som
kan bruges til forskellige lydprojekter - lige fra indtalte tekster og musik
til båndoptagelser, du skal redigere. Du kan desuden låne et digitalt
portastudie med 16 spor og indbygget harddisk og cd-brænder.
Vejledning i Lydstudiet: efter henvendelse aftales en individuel tid
ved Jesper Balling Jacobsen (jesper@sdu.de)

Musik
Alle kan låne vores lydisolerede musikøvelokale. På ca. 16 m2 er der
et trommesæt, keyboard, guitar, bas og lydanlæg med mikrofoner og
højtalere. Andre instrumenter skal du selv medbringe. Der er plads til
ca. seks personer. Alle bands har faste øvetider. Som til alle lokaler,
skal du også have kørekort til Musikværkstedet. Desuden vejleder vi dig
gerne, hvis du vil planlægge en koncert eller en workshop. To gange
om året afholdes der et møde for alle musikere. Vi holder en hyggelig
aften og drøfter forholdene vedrørende værkstedet, fælles interesser og
fordeler faste øvetider.
Vejledning i Musik: efter henvendelse aftales en individuel tid ved
Jesper Balling Jacobsen (jesper@sdu.de)

Træ og metal
I Træ- og Metalværkstedet kan du fremstille, reparere og arbejde med
projekter i træ og metal. Det kan f.eks. være en reol, et skærebræt,
blomsterkasser, en krydderihylde eller en opslagstavle. Du kan høvle
brædder, reparere din cykel eller dreje på drejebænken. Der er åben
vejledning en gang om ugen og desuden emnerelaterede introduktioner
hver anden/tredje uge.
Vejledning i Træ- og Metal: onsdage kl. 17.00 - 19.00 ved Helge
Bastiansen (helge@sdu.de)
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Foto og tryk
I Trykkeriet er der mulighed for at designe logoer eller billeder i
programmet Illustrator CS6, skære dem i folier på en skæreplotter og
trykke dem på stof efterfølgende. Både folier og varmepresser står til
rådighed. Der kan også fås vejledning til forskellige projekter som f.eks.
BlåBog eller layout af foldere, postkort og flyers. Derudover er der
mulighed for at samle, skære, hefte, spiralbinde og limbinde papir.
Vejledning i Trykkeriet: onsdage kl. 16:00 - 18:00 ved Marco
Knappert (marco@sdu.de)
I Aktivitetshuset kan der lånes forskellige spejlreflekskameraer og et
blitzanlæg. Desuden kan du få vejledende introduktioner og et kørekort
til udlån og brug af kameraerne.
Vejledning i Fotoværkstedet: efter henvendelse aftales en individuel
tid ved Marc Schachtebeck (marc@product-pictures.net)

Medie
I Medieværkstedet kan du klippe dine egne filmmaterialer sammen til en
god film med effekter. Til dette formål findes der forskellige klippeprogrammer fra Windows Movie Maker over Pinnacle Studio til Adobe
Premiere. Derudover kan du bruge Videoværkstedet til at overføre dine
gamle videoer til dvd, dias til digitale billeder og også kassettebånd og
lp’er til cd. Du har mulighed for at få vejledning til brug af de forskellige
apparater og pc-programmer.
Vejledning i Medie: torsdage kl. 17:00 - 19:00 ved Christian Prasno
(christian@sdu.de)
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Atelier
Vejledning i Atelieret
Tirsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.00 - 19.00
Anne Schneider
Nej

Hver tirsdag fra kl. 17.00 - 19.00 er der fast vejledning i Atelieret.
Nogle tirsdage tilbyder Anne emnerelaterede introduktioner, som du
kan finde i dette program. Alle andre tirsdage er der tid til at lave
kørekort til værkstedet, arbejde på kreative idéer og projekter, få hjælp
i håndtering af værkstedets udstyr og materialer. Bare kig ind, få en
hyggelig snak og bliv inspireret til kreativt arbejde.

Sysleaften
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

22.01.2015
24.02.2015
19.03.2015
06.05.2015
19.00 - 21.00
Sarah Keppler
Nej

Engang om måneden inviterer Aktivitetshuset til en Sysleaften for
alle håndarbejdsvilde. Her kan du slå dig ned, få en kop kaffe og
småkager, hygge sammen og gå videre med dit håndarbejde. Det er
lige meget om du spinder, strikker, hækler, broderer eller laver andet
håndarbejde. Alle er velkommen til en hyggelig aften, hvor vi hjælper
hinanden og hører på spændende oplæg.

1537 / Tasker af traktorslanger
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

27.01.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Det er fantastisk, hvad gamle traktorslanger kan bruges til. Vi renser og
efterbehandler dem og bagefter kan du bruge materialet til at sy de
fineste tasker. Taskerne sys sammen i hånden, får en hank/strop og en
passende lås. Desuden kan de pyntes efter behag f.eks. med broderi eller knapper. Taskerne er ikke kun vandtætte, men har desuden et tidløst
og klassisk design.
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1538 / Hæklede dyr
Mandag
09.02.2015
Mandag
16.02.2015
Tid:
17.00 - 19.00
Underviser: Sonja Jürgensen
Pris:
15 EUR
Tilmelding:
Ja
Medbring:
En hæklenål i størrelse 3-4 og en nøgle garn
Forudsætning: Du skal kende hæklingens grundprincipper
Amigurumi er japansk og betegner kunsten at kunne hækle/strikke
små dyr. Dyrene er i de sidste år blevet et hit og på dette kursus får du
mulighed for at hækle en ugle eller en blæksprutte. Projekterne fylder
ikke meget, fordi du kun har brug for en hæklenål og lidt garn. Så når
du først er blevet bidt af emnet, kan du hækle de sødeste dyr i bussen,
toget eller andre steder.

Vejledning i old school print (serigrafi)
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

16.02.2015 (Nr. 1539)
16.03.2015 (Nr. 1540)
18.05.2015 (Nr. 1541)
15.06.2015 (Nr. 1542)
17.00 - 19.00
Anne Schneider/Marco Knappert
Materiale efter forbrug
Ja

Serigrafi (Siebdruck) er en gammel teknik til at trykke på stof, papir eller
skilte med. Til introduktionen lærer du, hvordan man overfører motiver,
hvilke farver du kan arbejde med, hvordan forløbet er og teknikken
fungerer. Bagefter kan du selv trykke dine motiver på papir som f.eks.
postkort eller plakater og på stof som f.eks. tasker, T-shirts eller
håndklæder.

1578 / Smykker i Friendly Plast
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

18.02.2015
16.00 - 18.00
Bodil Senn
8 EUR + materiale
Ja

Friendly Plast er som navnet siger plastik i de mest fantastiske farver.
Materialet er let og stærk og kan bearbejdes af både børn og voksne
til at skabe figurer, knapper, armbånd, øreringe, halssmykker osv. Materialet bearbejdes med almindelige ting, man har i et køkken. Man behøver altså ikke anskaffe speciel værktøj, for at forme, præge og støbe
det. Efter opvarmningen i ovnen støbes materialet og er klar til brug.
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1543 / Filtekursus
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

21.02.2015
22.02.2015
10.00 - 16.00
Bodil Senn
39.50 EUR
Ja

Er du nysgerrig på at arbejde med filt eller har prøvet det før, er du
velkommen at deltage på dette filtekursus. Der vil både være mulighed
for at afprøve vådfiltning, nålefiltning og nunofiltning. Du vælger de
materialer og teknikker, du synes bedst om og kan fordybe dig en hel
weekend. Ved vådfiltning arbejdes med uld, vand og sæbe og du kan
filte alt fra halskæder til tasker. Ved nålefiltning filtes ulden sammen med
en nål og du kan f.eks. filte øreringe eller små dyr. Ved nunofiltning
filtes uld og vævet/strikket stof sammen i vaskemaskine og tørretumbler.
Nunofilt egner sig især til beklædning. Det er meget lækkert materiale i
rigtig god kvalitet du kommer til at arbejde med på kurset!

1544 / Glasperler for begyndere
Mandag
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

23.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
18.00 - 21.00
Lise Paulsen
29.50 EUR + materiale
Ja

På dette kursus får du et indblik i den ældste form for glashåndværk
– nemlig fremstillingen af glasperler. Kurset er for dig, der aldrig har
lavet glasperler før. Du lærer først at lave såkaldte grundperler. Derefter
dekorerer vi perlerne med prikker/dutter i forskellige farver og former,
som kan give perlerne mange forskellige mønstre.

1545 / Vikingesmykker
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

24.02.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Du får vist, hvordan du fremstiller et armbånd eller en halskæde efter
eget valg i en gammel teknik, som vikingerne allerede brugte. Du lærer
de grundlæggende teknikker til at lave kongekæde og dronningekæde.
Du kan selv vælge, om du vil arbejde i sølv, bronze eller kobber. Efter
introduktionen er du i stand til at fremstille egne armbånd og kæder og
foretage det rette materialevalg.
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1546 / Broderede delikatesser
Et broderikursus for dem, der holder af stof og sting, søde
finurligheder og lækre detaljer.
Lørdag
28.02.2015
Tid:
09.00 - 17.00
Søndag
01.03.2015
Tid:
09.00 - 15.00
Underviser: Anne Heiberg
Pris:
45 EUR
Tilmelding:
Ja
Medbring:
Alt hvad du har af stof, tråd og sager, som kan
dekoreres med og almindeligt sygrej.
På kurset kaster vi os direkte ud i at fremstille produkter, små delikate og
anvendelige ting, fyldt med sting og farver, stoffer og tråd i lag på lag.
Der skal ikke spares på noget.
Broderiet som traditionelt håndværk giver vi nyt liv i kombination med
fine garner og interessante farvespil. Produkterne kunne være toiletpunge, tekstile billeder og armbånd, luksus-nålepuder, gaveposer,
manchetter, mobilholdere, smykke-knapper, hattepynt, eller din helt egen
ide. Foruden stoffer og sting af alle slags kan vi tilføje finesser som
kvaste, snore, perlesyning mm. Du kan brodere i hånden og/eller på
symaskinen.
På kurset vil der være hjælp til din ideudvikling i form af mange bøger
og fotos foruden en lille kiste fuld af broderede skatte til inspiration. Det
bliver et par gode dage, med tid til leg og tekstile eksperimenter og
ikke mindst med fordybelse og med glæden over at se noget virkeligt
fint og interessant vokse frem under fingrene.

1547 / Portrætmaleri med et tvist
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

07.03.2015
08.03.2015
09.00 - 15.30
Verner Brems
42 EUR
Ja
Process Magenta, Process Yellow og Process
Cyan - Titan hvid. Pensler, lærred eller masonit
f.eks. størrelserne 40 x 50 eller 50 x 60 cm, 		
gamle klude, maletape

På kurset arbejdes med abstrakte tilgange og øvelser til det eksperimenterende portrætmaleri. Kurset følger op på tidligere ekspressive
portrætmaleri kurser. Der benyttes forskellige portrætteknikker, og
øvelserne spænder fra naturalistiske gengivelser til poetiske fabuleringer.
Verner Brems har bl.a. afholdt portrætkurser på Kunstmuseet Trapholt og
til ARoS Aarhus Kunstmuseum.
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1548 / Kreativt arbejde med papir
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

14.03.2015
10.00 - 15.00
Vivian Johannsen
17 EUR
Ja
f.eks. gamle bøger, brochurer, klistermærker, 		
stempler, billetter, en lille saks osv.

Vær med på dette kursus og tilbring en dag med papir. Du lærer
scrapbooking at kende, der er en meget populær fritidsbeskæftigelse i
bl.a. USA og hvor alt går ud på at være kreativ med papir. Papir i alle
mulige farver, tykkelser, gammelt og nyt, glat og krympet osv. Sammen
opdager vi kunsten i papir og arbejder med forskellige værktøjer og
udtryksformer. Vi fremstiller fantasifulde kort, invitationer, billeder og
dagbøger. Kun fantasien sætter grænser for netop dit projekt.

1549 / Påskepynt af glas
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

14.03.2015
10.00 - 16.00
Lise Paulsen
22 EUR + materiale
Ja

Vær med til at lave påskepynt af glas. Farverige kyllinger, små påskelam eller påskeharer med store ører. Først skærer vi figurerne i glas.
Derefter dekorerer vi påskefigurerne med farvepulver, glasstringers,
glasfrits og hvad du ellers kan lide.

1550 / Glaskursus for børn
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

18.03.2015
16.00 - 18.00
Anne Schneider
10 EUR (inkl. materiale)
Ja

Alle børn i alderen 8-10 år er velkommen på dette glaskursus for børn.
Børnene får mulighed for at lave fyrfadslyse og små billeder af glas. De
kommer til at lære de enkelte farveteknikker at kende og hvilke regler
man skal kende til, når man arbejder med glas.
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1551 / Grafik kursus
Collografi & xerolitografi - dybtryk & plantryk
Lørdag
21.03.2015
Søndag
22.03.2015
Tid:
09.00 - 15.30
Underviser: Verner Brems
Pris:
42 EUR + materiale 75 DKK
Tilmelding:
Ja
Medbring:
Tag arbejdstøj på eller med, meget gerne klude 		
af linned eller lign. til værkstedet.
På kurset lærer du enkle metoder til at kombinere tryk og teknikker i
grafik, hvor alle kan være med. Vi arbejder med dybtryk (collografi),
og plantryk (xerolitografi) med afmaskningsteknik blandet med foto og
personlig streg til trykplade. Evt. har vi også tid til at lave passepartoutindramninger af de færdige tryk.

1552 / Filtede påskeharer
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

24.03.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Både børn og voksne er velkommen til denne introduktion i at filte
påskeharer. Vi filter med nål på flamingo-æg og du kan give din hare
din helt egen karakter. Der er masser af forskelligt filteuld at vælge
iblandt og også ørene kan have forskellige farver. Efter smag og behag
kan din hare så desuden få en sløjfe i håret eller en lyserød næse.
Harerne er nemt at gå til, men du skal være lidt tålmodig.

1553 / Pileflet med levende pil
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.03.2015
09.00 - 16.00
Ida Nielsen
24.50 EUR + materiale 175 DKK
Ja

Pileflet har en lang tradition i Danmark helt tilbage til oldtiden. I de
sidste år har fletning af pil udviklet sig til en meget søgt aktivitet, hvor
der både fremstilles dekorative genstande og brugsgenstande. På kurset
arbejder vi med friske pil og fletter små træer, som kan plantes og gro
videre i potter eller i haven. Man kan også flette plantestativer og små
kræmmerhuse til mejsekugler.
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Årsoversigt
Januar
Sysleaften
22.01.2015 kl. 19.00 - 21.00

Tasker af traktorslanger
27.01.2015 kl. 17.00 - 19.00

Aktis Seniorklub

25.02.2015 kl. 16.00 - 18.00

Slibe knive og værktøj
25.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Overspil kassettebånd og lp´er til cd
25.02.2015 kl. 18.00 - 20.00

28.01.2015 kl. 16.00 - 18.00

iPad for begyndere

Februar

Broderede delikatesser

Billedindramning I
04.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Hæklede dyr
09.02./16.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Billedindramning II
11.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Aktis fotoklub
11.02.2015 kl. 18.00 - 20.00

Vejledning i old school print
(serigrafi)
16.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Smykker i Friendly Plast
18.02.2015 kl. 16.00 - 18.00

Filtekursus
21.02./22.02.2015 kl. 10.00 - 16.00

Glasperler for begyndere
23.02./02.03./09.03.2015 kl. 18.00 - 21.00

Vikingesmykker
24.02.2015 kl. 17.00 - 19.00

Sysleaften
24.02.2015 kl. 19.00 - 21.00

Madlavning for 50+
25.02./11.03./25.03./27.05./03.06./09.06.
2015 kl. 09.30
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Aktis Seniorklub

26.02./12.03./26.03.2015 kl. 10.00 - 12.00
28.02.2015 kl. 09.00 - 17.00
01.03.2015 kl. 09.00 - 15.00

Marts
En vase af træ
04.03.2015 kl. 17.00 - 19.00

Portrætmaleri med et tvist
07.03./08.03.2015 kl. 09.00 - 15.30

Aktis fotoklub
11.03.2015 kl. 18.00 - 20.00

Kreativt arbejde med papir
14.03.2015 kl. 10.00 - 15.00

Påskepynt af glas
14.03.2015 kl. 10.00 - 16.00

Vejledning i old school print
(serigrafi)
16.03.2015 kl. 17.00 - 19.00

Glaskursus for børn
18.03.2015 kl. 16.00 - 18.00

Påskeharer og påskelam
18.03.2015 kl. 17.00 - 19.00

Sysleaften
19.03.2015 kl. 19.00 - 21.00

Grafik kursus
21.03./22.03.2015 kl. 09.00 - 15.30

Filtede påskeharer
24.03.2015 kl. 17.00 - 19.00

Aktis Seniorklub
25.03.2015 kl. 16.00 - 18.00

Lav dias om til digitale billeder
25.03.2015 kl. 18.00 - 20.00

Pileflet med levende pil
28.03.2015 kl. 09.00 - 16.00

Maj
Aktis fotoklub
06.05.2015 kl. 18.00 - 20.00

Sysleaften
06.05.2015 kl. 19.00 - 21.00

Vejledning i old school print
(serigrafi)
18.05.2015 kl. 17.00 - 19.00

April

Øreringe af træ

Fotosafari i Flensborg by

Aktis Seniorklub

22.04.2015 kl. 17.00 - 20.30
29.04.2015 kl. 18.00 - 20.00

iPad for lidt øvede
23.04./07.05./21.05.2015 kl. 10.00 - 12.00

Bliv dus med din symaskine
25.04.2015 kl. 10.00 - 15.00

Pileflet
26.04.2015 kl. 09.00 - 16.00

Vi laver Popcakes og pynter
Cupcakes
26.04.2015 kl. 10.00 - 15.00

Glaskursus
27.04./04.05./11.05.2015 kl. 18.00 - 21.30

Tattoo til væggen og bilen
28.04.2015 kl. 17.00 - 19.00

20.05.2015 kl. 17.00 - 19.00
27.05.2015 kl. 16.00 - 18.00

Tryk & broderi
30.05./31.05.2015 kl. 09.00 - 16.00

Juni
Kosmetiktaske af svømmevinger
02.06.2015 kl. 17.00 - 19.00

Potter og dekoration i beton
03.06.2014 kl. 17.00 - 19.00

Aktis fotoklub
10.06.2015 kl. 18.00 - 20.00

Vejledning i old school print
(serigrafi)
15.06.2015 kl. 17.00 - 19.00

Lær at snitte stempler
28.04.2015 kl. 17.00 - 19.00

Byg din egen etagere
29.04.2015 kl. 17.00 - 19.00

Overspil dine gamle vhs til dvd
29.04.2015 kl. 18.00 - 20.00
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Video og IT
1554 / Bliv dus med din symaskine og sy dit eget
halstørklæde
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

25.04.2015
10.00 - 15.00
Vivian Johannsen
17 EUR
Ja
Din egen symaskine med vejledning (ellers kan 		
enkelte maskiner lånes)

Vær med på dette kursus og lær din symaskine at kende! Du lærer at
betjene maskinen, de forskellige sting og de muligheder, din maskine
byder på. Dette gøres ved hjælp af et praktisk eksempel. Vi kommer til
at sy et halstørklæde af gamle herre-skjorter. Dermed dyrker vi ikke kun
upcycling, du lærer også at tilskære mønstre og sy patchwork. Kurset
vækker lysten til at sy og blive ven med sin symaskine og de udfordringer, den byder på.

1555 / Pileflet
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

26.04.2015
09.00 - 16.00
Ida Nielsen
24.50 EUR + materiale 175 DKK
Ja

På kurset arbejdes der med opblødte pil for at fremstille brugsgenstande. Der kan f.eks. flettes forskellige kurve, fuglefoderhuse, lygter
m.m. Nybegyndere starter med de grundlæggende fletteteknikker og
mindre projekter. Øvede flettere har mulighed for at arbejde med mere
specielle teknikker og former og får individuel vejledning.

1556 / Glaskursus
Mandag
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.00 - 21.30
Lise Paulsen
37 EUR + materiale
Ja

Udfold din kreativitet med et kursus i glaskunst. Du lærer de grundlæggende teknikker som fusing og slumping og arbejder med både
bullseye-glas og float-glas. Du får mulighed for at designe dine egne
skåle, lysestager, huse, sjove figurer eller smykker.
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Åbent værksted
1557 / Lær at snitte stempler
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.04.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Med snitteknive til linoleumstryk snitter vi egne stempler på gummiplader. Du tegner først det motiv, du gerne vil have. Derefter snitter og
monterer du stemplet på et stykke træ, så du kan tage fat i det. Der vil
være mulighed for at stemple på postkort, gavepapir og kuverter.

1558 / Tryk & broderi
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

30.05.2015
31.05.2015
09.00 - 16.00
Anne Heiberg/Karna Søgaard
45 EUR
Ja
Vi arbejder med almindelige stoftyper, trykfarver og alle
mulige slags tråd og garn. Inden kursusstart får du en
materialeliste tilsendt.
Forudsætning: Enhver, som har lyst at eksperimentere og tekstildesign,
og som holder af farver, mønstre og sting.
På dette kursus arbejder vi med forskellige typer af tekstiltryk i kombination med broderi. Vi vil trykke med en simpel type ramme, som både
bruges med tekstilmaling og rammelim. Vi klipper og skærer motiver,
overfører billeder fra fotos og magasiner, og dekorerer foruden med
metaller. Vi syr med alle slags tråd, bygger sting på sting og danner
interessante overgange og dybder.
I undervisningen kommer vi med oplæg til mange teknikker, ideer og
designs, og der vil være inspirerende prøver. Du er også velkommen
til at arbejde med dine helt egne projekter. På kurset benytter vi kun
metoder, som du bagefter nemt kan videreudvikle derhjemme.
Broderiet og de trykte motiver beriger hinanden, og det kan være en
meget spændende og kreativ proces at fordybe sig i.
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Mad
1559 / Kosmetiktaske af svømmevinger
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

02.06.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Denne meget unikke kosmetisktaske kan du sy på Annes introduktion.
Foder til tasken, lynlåse og svømmevinger har vi i huset, så det gælder
om at komme i gang og sy den sejeste kosmetiktaske, der ikke kun er
holdbar, men også kan tåle vand og svømme....
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Foto
1574 / Fotosafari i Flensborg by
Onsdag
Tid:
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

22.04.2015
17.00 - 20.30
29.04.2015
18.00 - 20.00
Marc Schachtebeck
22 EUR
Ja
Dit kamera

Tag med på en spændende og lærerig udflugt i byen. Vi starter med en
hurtig opsummering af nogle teoretiske grundbegreber, hvorefter vi går
ud i byen og fotograferer forbipasserende, arkitektur, detaljer og hinanden. Vi arbejder med dybdeskarphed, fotograferer ting i bevægelse
og får generelt afprøvet kameraets funktioner i praksis. En uge senere
mødes vi og ser på resultaterne, taler om positionering af objekterne og
selve billedeopbygning.

1575 / Aktis fotoklub
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Medbring:

11.02.2015
11.03.2015
06.05.2015
10.06.2015
18.00 - 20.00
Marc Schachtebeck
Ja
Dit kamera

Vær med i Aktis nye fotoklub! Der er den garvede amatør, der er den
lidt usikre ”begynder”, der er ham eller hende med det lidt dyrere
isenkram, og dem med det helt almindelige kamera - men et har vi alle
tilfælles, vi kan lide at fotografere og se billeder.
I Aktis fotoklub deler vi gerne ud af vores viden, lærer hinanden tricks,
store som små, giver hinanden inspiration når vi viser vores billeder,
og deler vores billedsyn. Ud over dette kan vi også gerne snakke om
teknik og får gode råd med på vejen i forbindelse med køb/lån af nyt
fotoudstyr.

19

Trykkeriet
Vejledning i Trykkeriet – T-Shirts, Illustrator, Design
Onsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

16.00 - 18.00
Marco Knappert
Nej

Hver onsdag fra kl. 16.00 – 18.00 er der fast vejledning i Trykkeriet. I
den tid kan du komme og lave kørekort til Trykkeriet, du kan få hjælp til
at trykke noget på en T-shirt eller layoute en bilfolie, du kan snakke med
andre om layout af plakater eller design af ting og du kan få hjælp i
brug af Illustrator. Bare kig ind, få en hyggelig snak og kom videre med
dine idéer.

1560 / Tattoo til væggen og bilen
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.04.2015
17.00 - 19.00
Marco Knappert
Materiale efter forbrug
Ja

På denne introduktion hjælper Marco dig med at layoute klistermærker/folier til væggen eller bilen. Om det nu skal være ”ABI 2015”,
mønstre, blomster eller dit yndlingsband. Sammen får I styr på din ide,
som I layouter og trykker. Derefter får du lært, hvordan folierne sættes
på væggen/bilen.
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IT / Medie
Medievejledning – Grafik og video
Torsdage
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.00 - 19.00
Christian Prasno
Nej

Hver torsdag fra kl. 17.00 - 19.00 tilbyder Christian vejledninger i
Medieværkstedet. I den tid kan du få hjælp til videoredigering og lærer
at arbejde med videoteknikker. Dertil hører arbejdet med klippeprogrammer, som f.eks. Premiere eller Pinnacle. Og du kan lære at omgås
effekter (AfterEffects, greenscreen), lyssæt, Aktivitetshusets kameraer og
lyden. Christian hjælper dig også gerne med layout og billedbehandling, så når du har spørgsmål til InDesign, DTP, Illustrator eller Photoshop, kigger du bare ind.

1576 / Aktis Seniorklub
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

28.01.2015
25.02.2015
25.03.2015
27.05.2015
16.00 – 18.00
Marc Schachtebeck
Ja

Aktis Seniorklub er et tilbud for alle på 50+, der har brug for hjælp til
små IT-opgaver. Kan du ikke finde rundt i mobiltelefonens menuer? Vil
du gerne sende Sms’er og e-mails? Har du et spørgsmål til et computerprogram? Vil du overføre dine dias til billedfiler, overspille vhs-bånd til
dvd eller dine yndlingsplader til cd? Der vil være kaffe og kage for 1
EUR, du må også bare komme for at få en hyggelig snak.

1561 / Overspil kassettebånd og lp´er til cd
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

25.02.2015
18.00 – 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

På introduktionen lærer du, hvordan du på en nem måde kan overspille
dine kassettebånd og lp’er til cd. Du kan overspille dine plader direkte
på cd uden at bruge en computer og du kan overspille med et computerprogram, der endda forbedrer kvaliteten.
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Mad
1562 / iPad for begyndere
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Pris:
Medbring:

26.02.2015
12.03.2015
26.03.2015
10.00 - 12.00
Preben Busck-Nielsen/Ole Møller
Ja
22 EUR
Din iPad

På dette kursus får du individuel hjælp fra Preben og Ole til alle dine
spørgsmål omkring iPad. Kurset henvender sig til nybegyndere og det
er dig, der lægger kursets indhold. Du kommer med alle de spørgsmål,
du kan komme i tanke om og får så den nødvendige hjælp. Mødegangene er lagt med lidt afstand, så du kan afprøve din nye viden og
samle på spørgsmål til næste gang.

1563 / Lav dias om til digitale billeder
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

25.03.2015
18.00 - 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

Har du dias derhjemme, som du kunne tænke dig at få som digitale
billeder, så du kan se dem på din computer eller få dem fremkaldt? Vi
har en diascanner, der kan scanne dine diakassetter med 36 billeder.
På denne introduktion lærer du, hvordan du kan bruge scanneren.

1564 / iPad for lidt øvede
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Pris:
Medbring:

23.04.2015
07.05.2015
21.05.2015
10.00 - 12.00
Preben Busck-Nielsen/Ole Møller
Ja
22 EUR
Din iPad

Hvis du er interesseret i mere viden om anvendelsen af din iPad end begynderkurset kan give, så er dette kursus noget for dig. Deltagerne kan
være med til at udvælge temaerne, men der kunne være tale om: iPad
og Apple, iPad og Facebook, iPad og Google, iPad og filmredigering,
iPad og... Emnerne bliver lagt efter dine behov og du får individuel
hjælp til dine spørgsmål.
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Mad
1565 / Overspil dine gamle vhs til dvd
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

29.04.2015
18.00 20.00
Bjarne Truelsen
Ja

På denne introduktion får du mulighed for at redde dine gamle vhsbånd ved at overspille dem til dvd. Derved kan du også fremover se
de gamle film på din tv. Du får en introduktion til værktøjet og kan så
selvstændigt overspille dine film.
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Mad
1566 / Madlavning for 50+
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

25.02.2015
11.03.2015
25.03.2015
27.05.2015
03.06.2015
09.06.2015
09.30 foran Klosterbäckerei (Søndertorv)
Herbert Cordsen
Ca. 5 EUR per gang
Ja

Under Herbert Cordsens erfarne vejledning får personer på 50+ mulighed for at lave mad og spise sammen. Vi mødes kl. 09.30 foran
Klosterbäckerei ved Søndertorv og køber friske madvarer på torvet.
Sammen går vi så en tur til Aktivitetshuset, tilbereder maden og hygger
med at spise sammen. Denne gang står den på vintermad og asparges.

1577 / Vi laver Popcakes og pynter Cupcakes
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

26.04.2015
10.00 - 15.00
Ulla L. Pedersen
17 EUR + 15 EUR materiale
Ja
12 Cupcakes + 6 stk. ekstra (i chokolade eller vanilje)
og emballage til transport

På dette kursus lærer du at dekorere Cupcakes med frosting i forskellige
farver og smagsretninger og pynt af f.eks. blomster, prikker eller frugt.
Desuden laver vi sammen Popcakes, som er kage-slikkepinde med pynt
på. Det er muligt at lave de mest vidunderlige Popcakes til fødselsdage,
fester eller bare til en brunch. De kan fyldes med f.eks. chokolade eller
marmelade og dekoreres til at være små kunstværker.
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Træ og Metal
1567 / Billedindramning I
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

04.02.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På introduktionen får du hjælp til at ramme dine billeder. Du vil lære,
hvordan man skærer passepartouter og glas, og hvordan selve billedrammen bliver savet til og bygget sammen. Du kan male rammen efter
eget ønske og får vejledning til at sætte billeder i.

1568 / Billedindramning II
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

11.02.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Vi arbejder videre med at bygge rammer til dine billeder. Bortset fra
hjælp til at skære passepartouter og glas til rammen, får du en introduktion i at sætte rammen sammen og indramme billeder rigtigt.

1569 / Slibe knive og værktøj
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

25.02.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Ja

Medbring dine egne knive og dit eget værktøj, der ikke er skarp nok
længere, til at arbejde fornuftigt med det. Du får vist, hvordan slibesten
og maskinerne virker og kan derefter slibe dit grej selv. Du vil kunne
mærke med det samme, hvor dejligt det er ar arbejde med skarpt
værktøj både i køkkenet og i værkstedet.
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Mad
1570 / En vase af træ
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

04.03.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På introduktionen saver du et flot stykke firkantet træ og sliber det, så
det bliver nydeligt og pænt. Bagefter borer du et hul i midten til et
reagensglas og så kan du sætte vasen med en lille blomst enten med
magnet på f.eks. dit køleskab eller også stille det på bordet.

1571 / Påskeharer og påskelam
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

18.03.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På introduktionen laver vi påskepynt. I år klipper du små øre til harer og
kroppe til lam i tykt industrifilt. Derefter saver du harens krop og lammets
ben i tyndt træ, sliber og monterer det. Filtens farve kan du vælge selv
og dermed lave en passende påskepynt til din bolig.

1572 / Byg din egen etagere
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

29.04.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja
Kopper og underkopper, etageren skal bygges af

Du medbringer service bestående af tre dele til introduktionen og får
hjælp til at sætte den sammen til en etagere. Helge viser dig, hvordan
du borer huller i porcelæn og sætter etagere-holdere i. Fremover kan
du servere småkager, frugt og slik i tre etager og begejstre dine gæster
med en selvlavet etagere.
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Mad
1578 / Øreringe af træ
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

20.05.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

På introduktionen fremstiller vi øreringe af træ. Vi arbejder med finér
(Furnier) af forskelligt træ og klipper det i de ønskede former. Så males
øreringene med akryl og stikket bliver limet på. Øreringene bliver meget
individuelle og kan formes og farves efter smag og behag.

1573 / Potter og dekoration i beton
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

03.06.2014
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Når det er blevet varmere udenfor, støber vi vores egne plantepotter
og havedekorationer i beton. Vi blander selv betonen og fylder den på
forskellige forme af plastik eller silikone. Det er desuden også muligt at
farve det støbte beton. Formene skal tørre og så kan du hente dem en
uge senere. Medbring gerne egne forme og ideer, hvad du vil støbe.
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