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Velkommen
Hermed holder du Aktivitetshusets nye kursusprogram for 02/2015 i
hænderne!
På grund af den sene sommerferie i Slesvig-Holsten udkommer kursusprogrammet først her i starten af september. Så det andet halvår 2015
er meget kort mht. at tilbyde kurser. Du kan se på de kommende sider,
at vi har stillet et farverigt og kreativt kursusprogram sammen og at
kurserne finder sted næsten hver weekend og de fleste uger op til jul er
såmed udlastet. Både velkendte gengangere som pileflet, malekurser og
iPad-kurser kan findes i programmet, men også mange nye tiltag. Fra
en casual lædertaske over tyskkurser for danskere hen til en vandhanelampe. Men kig selv i programmet og se, hvad der fanger dig, hvilke
emner der vækker din nysgerrighed og hvor du har lyst at være kreativ
og aktiv.
Aktiviteter er selvfølgelig det, Aktivitetshuset lægger op til. Her kan du
ikke kun deltage i kurser, du kan også lave kørekort til de forskellige
værksteder og bruge dem til egne projekter og ideer. Til vejledningerne
kan du få hjælp af værkstedslederne og du kan bruge værkstederne til
enhver tid, hvor det passer dig bedst. Så kig ind i huset, lær huset og
medarbejderne at kende og vær aktiv i Aktivitetshuset - dit kulturhus.

Mange glade hilsener

Arrangementer 2015
Earfood Festival 		
Aktis jubilæum 		
Sydslesvigs Strikkefestival
Julehygge 			
Julerock 			

05.-06. september
09. oktober
07. november
25. november
18. december
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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
19. - 23.10.2015 lukket
26. - 30.10.2015 – begrænset åben
21.12.2015 - 01.01.2016 – lukket

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

Nyhedsbrev
En gang 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 snitter, boller, kage 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 Caféen uden for vores åbningstider til café-aktiviteter af entydig ikke-kommerciel
almennyttig karakter. Caféen kan desuden bruges til ferniseringer i sammenhæng med udstillinger 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.

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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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 Medieværkstedet 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: tirsdage kl. 17.00 – 19.00 hos Christian Prasno
(christian@sdu.de)

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 varmepresse 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)
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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.

1592 / Pileflet af kurve
Fredag
Tid:
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

18.09.2015
17.00 - 21.00
19.09.2015
09.00 - 16.00
Ida Nielsen
37 EUR + 200 DKK materiale
Ja
lod/sten til vægt i kurven, evt. syl, lille skarp kniv,
en god beskærersaks.

På kurset arbejdes der med opblødte pil for at fremstille kurve. Først
lærer du de grundlæggende teknikker at kende og hvordan man omgås
materialet. Bagefter fletter du din egen helt unikke runde kurv fra bund
til hank.

1621 / Vikingesmykker
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

22.09.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

Du får vist, hvordan du fremstiller et armbånd eller en halskæde efter
eget valg med 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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1610 / Casual lædertaske
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

23.09.2015
30.09.2015
07.10.2015
18.00 - 21.00
Iben Lund Rasmussen
30 EUR + 40 EUR materiale
Ja

Kom og håndsy din helt egen taske i ægte læder. Der bliver mulighed
for at skabe et helt personligt udtryk på en ellers simpel taske ved
hjælp af udskæringer, snører og prægning. Vi gennemgår de basale
læderteknikker og du får en kort introduktion i forskellige lædertyper og
teknikker. Bagefter syr du din helt egen casual lædertaske. Efter kurset
har du fået masser af inspiration til egne projekter og kender til grundprincipperne i arbejdet med læder.

1585 / Håndbroderi - de 6 bedste sting
Lørdag
Tid:
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

26.09.2015
09.00 - 17.00
27.09.2015
09.00 - 15.00
Anne Heiberg
45 EUR
Ja
alle mulige stofrester (ensfarvede, mønstrede, strik,
genbrug, små rester), sager til dekoration (alt hvad du
kan forestille dig), broderitråd (alt hvad du har),
almindeligt sygrej.

Dette kursus handler om håndbroderi, leg med stof og farver og ikke
mindst 6 gode broderisting. Du lærer forskellige grundsting at kende og
oplever en kreativ proces ved at få ny inspiration, gå i gang med nål
og tråd og se det hele tage form under fingrene. Du kan brodere på dit
helt eget projekt eller bare lave flotte prøver. Uanset hvad, så broderer
du i hånden med alle slags tråd og stoffer og stingene kan varieres og
blandes. Broderi med symaskinen kan også indgå, hvis du er til det.
På kurset vil der være masser af inspirationsmateriale og prøver, du kan
se og arbejde med, og du får et lille trykt kompendium med hjem.
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1611 / Selvlavede gaveæsker
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.09.2015
05.10.2015
18.00 - 21.00
Margit Schlott
22 EUR + materiale
Ja

På dette kursus lærer du at fremstille unikke gaveæsker. Om du nu elsker
blomster, fodbold, kunst eller musik, du laver dine gaveæsker efter egen
smag. Pappen til æsken købes tilskåren, så den skal bare samles. Så
lærer du hvilket papir der kan bruges, hvilken lim der virker og hvordan
man omgås med bogbinderhør, lineal, blyant, saks, lidt farvesans og
fantasi! Til sidste har du selv lavet den flotteste gaveæske.

Sysleaften
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

29.09.2015
02.11.2015
03.12.2015
19.00 – 21.00
Sarah Keppler
Nej

En gang 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.

1582 / Old school print (serigrafi) på papir og stof
Onsdag
Tid:
Lørdag
Tid:
Undervisere:
Pris:
Tilmelding:
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30.09.2015
18.00 - 19.00
10.10.2015
09.00 - 16.00
Anne Schneider/Marco Knappert
27 EUR + materiale
Ja

Serigrafi (Siebdruck) er en gammel teknik til at trykke på stof og papir
med. Vi holder et forberedende møde, hvor vi drøfter jeres motivønsker,
farver og materiale. Til selve kursusdagen introduceres i teknikken og
bagefter går vi i gang med at forberede rammerne og trykke på stof
og papir. Du må meget gerne selv medbringe muleposer, stof du vil sy
med, eller specielt papir til f.eks. postkort/plakater. I slutningen af kurset
behersker du teknikken og får fine resultater med hjem.

1590 / Malekursus nye abstraktioner
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

03.10.2015
04.10.2015
09.00 - 15.30
Verner Brems
42 EUR
Ja
Farverne Process Magenta, Process Yellow, Process
Cyan og Titan Hvid. Desuden pensler, lærreder eller
masonit i fx størrelserne 40 x 50 eller 50 x 60 cm,
gamle klude, maletape.

Du deltager i et kursus med fordybelse og fart på penslen og bevæger
dig ud i processer med ekspressivt- og eksperimenterende maleri. Vi
skal arbejde med opgaver i abstraktioner, male stemninger og poetiske
farvesymfonier, idéudvikle non-figurationer med tilløb i farverige paletter
og ”oversætte” det poetiske billede til det fortællende maleri. Lyder det
abstrakt? Det er det også. Verner Brems vil guide dig med pensel, og
dyb stemmeføring gennem akrylmaleriets mange kringelkroge i løbet af
weekenden.

1589 / Glaskursus for børn
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

05.10.2015
16.00 – 18.00
Anne Schneider
10 EUR (inkl. materiale)
Ja

Alle børn i alderen 10-12 år er velkommen på dette glaskursus for
børn. Børnene får mulighed for at lave en egen glasskål eller et ur af
glas. De kommer til at lære at skære glas, hvilke dekorationsmuligheder
der er på glasset og hvilke regler man skal kende til, når man arbejder
med glas.
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1622 / Tavle med fimo-blomster
Onsdag
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

07.10.2015
13.10.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen/Anne Schneider
12 EUR materiale
Ja

Hos Helge bygger du om onsdagen din egen tavle i ønsket størrelse
og farve. Om tirsdagen hjælper Anne dig så med at lave små blomster
af Fimo, bøje dem, bage dem i ovnen og lime dem på tavlen som
dekoration. Til sidst har du din egen unikke tavle, som du kan hænge
op derhjemme og skrive små beskeder på.

1595 / Farv dit eget garn
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

12.10.2015
18.00 – 21.00
Rikke Drewes
12 EUR + materiale
Ja

Du er træt af at købe garn til at strikke sokker? Så kom på vores kursus
og prøv at farve dit eget sokkegarn! Der vil være mulighed for at eksperimentere med forskellige farver og blande dem. Du skal medbringe
godt humør og lyst til at sætte farver ud i livet.

1584 / Flettede tasker i papir
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

02.11.2015
09.11.2015
18.00 - 21.00
Lise Paulsen
22 EUR
Ja

På dette kursus lærer du teknikken at flette tasker i papir. Vi øver os på
et penalhus i størrelsen 20 x 12 cm og farverne bestemmes alt efter papiret. På første mødedag er papiret tilskåret og du kan gå i gang med
at tape og flette det. På anden mødedag lærer du at sætte penalhuset
sammen og afslutte det.
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1596 / Glasperler for fortsættere
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

05.11.2015
12.11.2015
19.11.2015
18.00 - 21.00
Sabine Übelhör
32 EUR + materiale
Ja

Kurset er for dem, der har prøvet at lave glasperler før og gerne vil lære
flere forskellige teknikker. Den første aften medbringer du dine egne
perler og sammen kigger vi på de forskellige kunstværker. Så lærer du
at lave forskellige perler med kontrollerede huller af klar glas, i form af
blomster-, tiger- og kugleperler. Den anden aften laver vi perler, der ser
ud som dyr. Det er muligt at lave frøer, kyllinger, pingviner eller andre
dyr, du godt kan lide. Den sidste aften arbejder vi med orientperler. Det
er store perler, der dekoreres med forskellige farver og former.

1594 / Julegaver i glas
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

07.11.2015
10.00 – 16.00
Lise Paulsen
22 EUR + materiale
Ja

På dette kursus har du mulighed for at lave julegaver og julepynt i glas.
Du kan f.eks. lave fyrfadslyse, skåle, nisser eller juletræer. Lise giver
dig gode tips og råd, hvordan dit juletræ kan blive endnu flottere eller
hjælper dig med at få lavet julegaver.
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Video og IT
1587 / Filtekursus
Mandag
Tid:
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

09.11.2015
18.00 - 19.00
21.11.2015
22.11.2015
10.00 – 16.00
Bodil Senn
42,50 EUR + materiale
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, som du kommer til at arbejde med på kurset!

1583 / Smykker i Friendly Plast
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

11.11.2015
17.00 - 20.00
Bodil Senn
10 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 opvarmes i ovnen eller med varmt vand og bearbejdes med
almindelige ting, man har i køkkenet. Man behøver altså ikke anskaffe
specielt værktøj, for at forme, præge og støbe det.

14

Video og IT
1591 / Portrætmaleri med et tvist
Lørdag
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

14.11.2015
15.11.2015
09.00 - 15.30
Verner Brems
42 EUR
Ja
Farverne Process Magenta, Process Yellow, Process
Cyan og Titan Hvid. Desuden pensler, lærreder eller
masonit i fx størrelserne 40 x 50 eller 50 x 60 cm,
gamle klude, maletape.

Portrætmaleri med et tvist følger op på tidligere kurser med ekspressivt
portrætmaleri ved billedkunstner Verner Brems. Nye teknikker til portrættering introduceres, og øvelserne og opgaverne spænder fra abstrakte
fabuleringer til naturalistiske gengivelser. Verner Brems har tidligere
afholdt portrætkurser bl.a. på Kunstmuseet Trapholt.

1588 / Et juletræ af cykelslanger
Mandag
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

16.11.2015
23.11.2015
18.00 - 21.00
Susanne Jørlet
20 EUR + 10 EUR materiale
Ja

På dette kursus laver du det flotteste juletræ af cykelslanger. Du lærer
at forberede cykelslanger, så de kan sættes sammen til et juletræ. Cykelslangerne monteres og sættes fast og til sidst dekoreres juletræet med
en stjerne på toppen og en lyskæde rundt omkring. Især lyskæden giver
juletræet et ekstra fif og får det til at stråle i glans hjemme i vinduet eller
på bordet.

1623 / Traditionelle julestjerner i moderne form
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

17.11.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

På denne introduktion lærer du at folde traditionelle frøbelstjerner i
papir. Bagefter dypper vi dem i plasti-dip i enten rødt, hvidt eller mørke
gråt. Plasti-dippen lægger sig rundt omkring stjernerne og giver de
traditionelle stjerner en moderne form. Ikke kun at hjørnerne rundes af
og kanterne fyldes med dippen, hele stjernen får derved et moderne
udseende.
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Åbent værksted
1586 / Et mønster - 100 tasker
Lørdag
Tid:
Søndag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

28.11.2015
09.00 - 17.00
29.11.2015
09.00 - 15.00
Anne Heiberg
45 EUR
Ja
Stofstykker, også til foer, lynlåse og sjovt til dekoration
som bånd, garn, knapper og broderitråd, blød vlieseline
til forstærkning og almindeligt sygrej.
Forudsætning: Du skal være ven med symaskinen
Tasker er uundværlige - ikke blot er de praktiske, men med en interessant taske kan vi vise personlig stil og kreativitet. Kom og vær med til
en weekend-systue, hvor alle syer tasker, toiletpunge mm i eget design,
men ud fra en enkel grundkonstruktion med lynlås. Med den kan vi lave
et hav af modeller med forskellige størrelser, faconer, med og uden
stropper, lommer, kanter mm. Kan du lide at brodere eller bruge andre
dekorationsformer er det også mere end velkomment. Du får en stribe
af tips og sytricks og ikke mindst et par fine tasker/punge med hjem.
Vi bruger alle typer stoffer, der syes på maskine, men forvent også lidt
håndarbejde for et flot finish.
På kurset vil der være forskellige færdige prøver og en masse billedmateriale, du kan lade dig inspirere af.

1593 / Små pileflet-gaver til jul
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

05.12.2015
09.00 - 16.00
Ida Nielsen
24,50 EUR + 175 DKK materiale
Ja
en god beskærersaks

På kurset arbejder vi med opblødte pil og fremstiller små gaver til jul.
Du lærer først noget om de grundlæggende teknikker og bagefter går
vi i gang med at flette juletræer, stjerner, kræmmerhuse og meget mere
i pil.
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Åbent værksted
1624 / Indendørs snebolde til dekoration
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

15.12.2015
17.00 - 19.00
Anne Schneider
Materiale
Ja

På denne introduktion laver vi indendørs snebolde til dekoration i
juletiden. Vi vikler hæklegarn rundt omkring små vandballoner og
dypper dem bagefter i speciel lim. Så længe de er våde, kan boldene
dekoreres med glitter i forskellige farver. Så snart boldene er tørre, kan
vandballonen pilles ud og tilovers bliver den rene snebold.
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Sprog
1612 / Tyskkursus for danskere
Fredag
Tid:
Lørdag
Tid:
Fredag
Tid:
Lørdag
Tid:
Fredag
Tid:
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

13.11.2015
15.00 - 18.00
14.11.2015
10.00 - 13.00
20.11.2015
15.00 - 18.00
21.11.2015
10.00 - 13.00
27.11.2015
15.00 - 18.00
28.11.2015
10.00 - 13.00
Irene Christiansen
65 EUR
Ja

Lær tysk i en hyggelig og afslappet atmosfære sammen med andre
danskere. Kurset henvender sig specielt til begyndere og deltagere med
få tyskkundskaber. I løbet af tre weekender vil vi lære en del vigtige
„Redewendungen“ og beskæftige os med det tyske samfund samt
tyskernes kultur. Vi vil selvfølgelig også komme ind på grammatikken men vær ikke bange: Vi tager det stille og roligt. Det vigtigste er, at vi
har det sjovt sammen undervejs.
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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.

1597 / Tattoo til væggen og bilen
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

14.09.2015			
17.00 - 19.00
Marco Knappert
Materiale
Ja

På denne introduktion hjælper Marco dig med at layoute klistermærker/
folier til væggen eller bilen. Om det nu skal være dyr, 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.

1598 / Et ur af vægtattoos
Mandag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

28.09.2015
17.00 - 19.00
Marco Knappert
25 EUR materiale
Ja

Grundlaget for dette ur på væggen er et ur, der kan sættes direkte på
væggen og ikke har brug for en urplade. Dermed har du mulighed
for at designe det ur, du gerne vil have med Marcos hjælp, plotte det
i folie og klistre det på væggen som et vægtattoo. Hvis du er træt af
motivet, kan du bare skifte det. Om det nu er sommerfugle, biler eller et
gammeldags ur, alt er muligt!
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Foto
1614 / Flensborg, dine købmandsgårde
Tirsdag
Tid:
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

15.09.2015
17.00 - 20.00
22.09.2015
17.00 - 20.00
Marc Schachtebeck
22 EUR
Ja
Dit kamera og et stativ

Så tager vi på fotosafari igen! På dette kursus lærer vi Flensborgs
smukke og spændende købmandsgårde at kende. Efter en lille teoretisk
opsummering lærer vi ruten på papiret at kende og tager så på fotosafari gennem byen.
Opdag selv de store Flensborgske købmandsfamiliers arkitektoniske
arv, sukkerraffinaderier, romhuse og charmerende detaljer i gårdene.
Du kommer til at afprøve forskellige muligheder for billedopbygning og
hvordan langtidsbelysning virker.
En uge senere mødes vi igen på Aktivitetshuset, gennemgår billederne
og får en faglig kreativ snak om resultaterne.

1599 / Aktis fotoklub
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Medbring:

23.09.2015
14.10.2015
18.11.2015
16.12.2015
18.00 - 20.00
Marc Schachtebeck
Ja
Dit kamera

Vær med i Aktis 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.
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Mad
1615 / Udflugt til ”Kohltage” i Ditmarsken
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

23.09.2015
start kl. 10.00 fra LIDL p-plads ved Friesische Straße
Herbert Cordsen
Ja (senest d. 21.09.2015 inden kl. 12.00)

Hermed inviterer Herbert til en udflugt til ”Kohltage” i Ditmarsken. Vi
mødes onsdag, den 23.09. kl. 10.00 på parkeringspladsen ved LIDL
i Friesische Straße og kører i private biler til Wesselburen. Undervejs
laver vi en kaffepause i Tønning og ved Ejderdæmningen. Så tager vi
på indkøbstur i Wesselburen, hvor alt står på kål og kålretter i denne
uge. Mange grøntsager koster kun 1 EUR stykket, så husk at have god
plads i bagagerummet.

1600 / Fyldte chokolader i forme
Lørdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

14.11.2015
10.00 - 16.00
Ulla L. Pedersen
20 EUR + 30 EUR for råvarerne
Ja
termometer, en lille gryde, forklæde, kagedåse, karklud,
viskestykke, madpakke, en bunke tålmodighed og 		
godt humør.

På en kort introduktion dykker vi ned i chokoladens verden: hvad er
chokolade, hvor kommer den fra og hvordan produceres den? Derefter
starter vi kurset med en teoridel, som danner grundlag for den praktiske
del på kurset. I teoridelen drejer sig alt om temperering og hvorfor det
er så drilsk at arbejde med chokolade. Så luner vi forskellige forberedte
fyld og kursisterne kan fylde dem i chokoladen og lægge låg på. Husk
en madpakke, så du kan fylde energidepoterne med noget andet end
chokolade i pausen.

1616 / Madlavning 50+ - her kommer de friske
Onsdag		
Onsdag		
Onsdag		
Onsdag		
Tid: 		
Underviser: 		
Pris: 		
Tilmelding: 		

30.09.2015
14.10.2015
04.11.2015
11.11.2015
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 (Südermarkt) og køber friske madvarer
på torvet. Sammen går vi så en tur til Aktivitetshuset, tilbereder maden
og hygger med at spise sammen.
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IT / Medier
Medievejledning – Grafik og video
Tirsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.00 - 19.00
Christian Prasno
Nej

Hver tirsdag 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.

1601 / Aktis Seniorklub
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

17.09.2015
01.10.2015 (fokus iPad/tablets)
15.10.2015
05.11.2015 (fokus iPad/tablets)
19.11.2015
03.12.2015 (fokus iPad/tablets)
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? Eller vil du vide noget om din iPad/tablet? Så kom forbi med
dit tekniske udstyr og få hjælp hos Marc! Der vil være kaffe og kage for
1 EUR, du må også bare komme for at få en hyggelig snak.

1605 / iPad for lidt øvede
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:
Pris:
Medbring:
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24.09.2015
01.10.2015
08.10.2015
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.

Træ og Metal
1602 / Overspil kassettebånd og lp´er til cd
Torsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

24.09.2015		
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.

1603 / Lav dias om til digitale billeder
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

14.10.2015
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.

1604 / Overspil dine gamle vhs til dvd
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

18.11.2015
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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Træ og Metal
1606 / Billedindramning I
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

16.09.2015
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.

1607 / Billedindramning II
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

23.09.2015
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.

1608 / Slibe knive og værktøj
Onsdag
Tid:
Underviser:
Tilmelding:

30.09.2015
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 at arbejde med skarpt
værktøj både i køkkenet og i værkstedet.
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Træ og Metal
1609 / Byg din egen etagere
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:
Medbring:

04.11.2015
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.

1617 / Knagerække eller slikglas med gummidyr
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

11.11.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Der skal også være plads til de sjove og skøre ideer! På denne
introduktion kan du enten designe dine egne glas til at putte slik i eller
lave en knagerække. Glassene har vi på Akti og også plastikdyr, du
kan vælge fra. Du må dog også gerne selv medbringe glas og dyr. Du
lærer at slibe dækslet, spraye det og plastikdyret og sætte det hele sammen til nogen sjove glas, du kan putte slik i. Desuden er der mulighed
for at lave en knagerække, hvor knagerne består af plastikdyr. De saves
over i midten og monteres på et stykke træ. Dermed får du lavet en sjov
og underholdende knagerække til entréen derhjemme.

1618 / Vandhanelampe
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

18.11.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
30 EUR materiale
Ja

På denne introduktion lærer du at bygge en lampe af vandhaneudstyr.
De forskellige rør sættes sammen i den rigtige rækkefølge og et lampekabel føres igennem. Bagefter sættes en lampefatning på og lampen
monteres på et stykke træ, der kan males i forskellige farver. Derved
får lampen en robust fod, der kan holde til vandhaneudstyret. Til sidst
skrues pæren i og færdig er den unik robuste lampe, der både kan stå
på natbordet eller i stuen.
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Mad
1619 / Skål i beton
Onsdag
Tid:
Underviser:
Pris:
Tilmelding:

02.12.2015
17.00 - 19.00
Helge Bastiansen
Materiale
Ja

Helge viser dig på denne introduktion, hvordan du skal blande beton,
for at lave en fin skål ud af det. Der vil være udstyr til forskellige størrelser og når materialet er tørret, kan du male skålen indefra i guld- eller
sølvfarve, så det passer til juletiden.

1620 / Enkle lysestager i træ
Onsdag		 09.12.2015
Tid:		
17.00 - 19.00
Underviser:		
Helge Bastiansen
Pris:		Materiale
Tilmelding:		 Ja
På introduktionen viser Helge dig, hvordan du saver to stykker tyndt
træ med dekupørsaven. Træstykkerne sættes ind i hinanden og danner
lystestagen for fyrfadsglasset. Træets nederste del kan males i forskellige
farver og giver dermed lysestagen et unikt udseende.

Aktivitetshuset fylder 25 år
Kom forbi, vær med, hold fest!
Åbne værksteder
Vær med til at fejre dit kulturhus!
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Aktivitetshuset fylder 25 år!
Kom forbi, vær med, hold fest!
Åbne værksteder
Vær med til at fejre dit kulturhus!
Fredag den 09. oktober 2015 kl. 15:00-18:00
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Lørdag 7. november 2015
kl. 9:00-19:00 på Flensborghus & Aktivitetshuset
Pris: 25 EUR • ungdomsrabat 50%
Tilmelding senest 16. oktober
på tlf. 0461 - 150 140 eller
send en mail til akti@sdu.de
Yderligere informationer: www.aktivitshuset.de

www.aktivitetshuset.de

