
Art in Action bjuder in till 
Mixed Media-helgen 8-9 
september 2018

Salig Röra
Under två dagar kommer vi ha flertalet olika kurser med roliga teman. Du kommer kunna välja att 
jobba med olika material och tekniker; gelliprinting, wellpapp, akvarell, vattenlösligt tyg, 
tyglödning, scanNcut etc. 
Kurserna är uppdelade på antingen helgkurs, heldagar eller halvdagar. De pågår mellan 9.00 och 
16.30 med avbrott för lunch. I kursbeskrivningarna hittar du mer info om vad som ingår i respektive
kursavgift, fika ingår i alla kurser – både för- och eftermiddag.

Vi anordnar detta i samarbete med ABF och Marieborgs Folkhögskola och håller till i Fröbelhuset 
som ligger centralt beläget i Norrköping. Vi har även ett samarbete med Scandic gällande 
övernatting, mer information hittar du på sista sidan.

När du anmäler dig så meddela vilka kurser du vill gå som prio 1, 2 och 3 – i de fall som du  hittar 
flera alternativ. 
Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer in. Anmälan är bindande och sker 
till helena@husqvarnatyger.se. Meddela även om du har några allergier. En bekräftelse kommer 
skickas till dig och en anmälningsavgift på 250 kr skall betalas inom 5 dagar. Avgiften återbetalas 
inte vid återbud. Faktura och materiallista skickas ut i augusti – anmälningsavgiften dras då av från 
kursavgiften. 

Klockan 18.00-19.30 på lördagskvällen bjuder vi på mingel i butiken på Hospitalsgatan och efteråt 
går vi och äter en gemensam middag. Under minglet kommer butiken att vara öppen ifall det är 
någon som vill handla. Middagen betalas av var och en men föranmälan krävs så vi kan meddela 
restaurangen hur många vi blir.

mailto:helena@husqvarnatyger.se


Kursschema översikt

Helgkurs Fritt skapande med lödkolv och LED-lampor med 
Mikael

Helgkurs Yvonne Kervinen  - Collage Art Quilt

Lördag heldag Jacqui – Wellpapp-böcker

Lördag heldag Helena – kom igång med Brother ScanNcut

Lördag heldag Strukturer och dimensioner med Karin

Lördag fm Workshop Eva Cederwall – Live Art

Lördag em Craft Space – textila smycken

Söndag heldag Jacqui – Mixed media flowers

Söndag fm Karin - Colouring without fear

Söndag fm Craft Space - screentryck



Fritt skapande med lödkolv och LED-lampor!

På denna kurs får du chansen att utveckla ditt 
textila skapande till en ny nivå. Vi kommer att 
arbeta med syntetiska tyger och lödstationer för 
att få ett spännande och vackert konstverk som 
du sedan förser med belysning! Det kan verka 
komplicerat, men jag ska vis dig steg för steg 
hur du planerar och bygger in belysningen. Vi 
kommer att arbeta mest praktiskt men det blir 
lite teori också, fast inget svårt.
Dag 1 kommer du att få arbeta med lödstationen 
och göra flera små konstverk. Sedan väljer du ut 
ett som vi jobbar vidare med dag 2
Dag 2 kommer vi huvudsakligen arbeta med att 
förse ditt konstverk med LED-teknologi. Vi 
planerar hur ledningarna ska gå, var de ska 
fästas i lamporna. Hur man böjer till ”benen” på 
LED-lamporna på rätt sätt mm.
Du kommer att få ett kompendium som 
beskriver hur du ska göra med både lödning och 
LED
Obligatoriskt materialpaket kostar 350:- Då 
ingår allt material som behövs på kursen!
Det färdiga resultatet blir ett inramat konstverk 
med belysning! (bara en sån sak!!)

Pris: 1 600 kr, samt materialkostnad 350 kr
Max antal deltagare: 16

Kursledare: Mikael Svensson från Vänersborg
http://silvernalen.blogspot.se/



Collage Art Quilt

Under dag ett målar och trycker vi tyger som vi 
under dag två komponerar till ett collage som 
sedan frihandsquiltas. 

Pris: 1 600 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 10

Kursledare: Yvonne Kervinen från Östhammar

Yvonne Kervinen är känd quiltare och Art 
Quilt-konstnär med 30 års erfarenhet och hon 
delar frikostigt med sig av sina kunskaper. 



Wellpapp-böcker

Det finns något mycket tillfredsställande när 
man tar något som hamnat i pappersinsamlingen
och förvandlar det till något helt annat. Det är 
det som mixed media-världen är så duktig på. Vi
kommer att arbeta med olika typer av wellpapp 
som grund och jobba på flera mindre projekt 
samtidigt under dagen. Vi ska rita, måla, riva 
och klistra samt använda olika akrylmedier för 
att skapa flera olika designs. 

Pris: 850 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 12

Kursledare: Jacqui Holmgren från Norrköping
http://www.jacquelineholmgren.com/

Jacqui, som är engelska, kommer ifrån en mode/textil bakgrund men har jobbat som illustratör och 
konstnär hela sitt verksamma liv. Hon har undervisat i 37 år i en mängd olika ämnen från 
modeteckning och design till akryl/ mixed media. Hon fortsätter att hitta nya vägar att utveckla sitt 
måleri och älskar att dela med sig av experimentella tekniker och material.



Kom igång med Brother ScanNCut

Med en ScanNCut kan du bl a göra klister-
märken, kort, inbjudningar och schabloner. 

Under den här dagen ska vi fokusera på att 
komma igång och göra egna schabloner. Vi 
kommer gå igenom programvaran samt göra 
praktiska exempel. En fördel är om du har med 
dig egen dator och ScanNcut.

Pris: 850 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 10

Kursledare: Helena Andersson från Norrköping
www.artinaction.se

Helena är ägare till Art in Action och brinner för att inspirera och lära ut olika tekniker. Hon har 
jobbat mycket med maskinbrodering och tycker om att koppla ihop teknik och praktik och blanda 
det med färg.



Strukturer och dimensioner

Tycker du att dina alster blir platta och utan 
djup? Har du tidigare t ex använt modelling 
paste tillsammans med stenciler men skulle vilja
ha ytterligare dimension på dina alster? I den här
kursen får du bla lära dig att använda saker som 
du förut kastat i återvinningen eller 
papperskorgen. Mycket av det du redan har 
hemma i skåp och lådor är suveräna för att skapa
struktur när du arbetar med mixed media. Vi 
kommer använda, tyg, tejp, papper och mycket 
mycket annat. I mån av tid kommer vi sedan att 
använda det vi lärt oss och bygga en bakgrund i 
olika lager och färgsätta den. 

Pris: 850 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 10

Kursledare: Karin S Gördén
Från Stockholm men bor sedan 16 år med familjen i Värmland. Är uppvuxen med färg, form och 
hantverk i en salig röra men det var först för tio år sedan, när jag upptäckte scrapbookingens 
prestigelösa charm som jag som vuxen kom igång med mitt eget skapande! Sedan dess så har 
skapandet utvidgats ju mer jag lär mig och ju fler material jag upptäcker. Numera växlar jag mellan 
scrapbooking, kortmakeri, artjournaling, projekt life ja, vad som faller mig in helt enkelt. Är sedan 
ett antal år med i det fasta designteamet för Pyssloteket i Stockholm.

https://www.facebook.com/Kamasago-Art-1669576913287381/
https://www.instagram.com/kamasago_art/?hl=sv
http://pappersgladje.blogspot.se/
(vilande men vill du se lite av vad jag skapat under åren så kika in!)

http://pappersgladje.blogspot.se/
https://www.instagram.com/kamasago_art/?hl=sv
https://www.facebook.com/Kamasago-Art-1669576913287381/


Skapa textila smycken

Återanvänd garn- och tygstuvar för att med hjälp
av soluble fabric (vattenlösligt tyg)  skapa ett 
eget tyg med nya spännande fibertexturer. Av 
detta kan du sedan göra smycken som armband, 
örhängen eller halsband. Tekniken är ett roligt 
sätt att skapa något nytt av de småbitar du har 
hemma. Det krävs lite material och går snabbt. 
Till den här kursen behöver du ta med din 
symaskin. Har du en freemotion pressarfot, så 
passar den perfekt till det här projektet. 

Pris: 500 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 20

Kursledare: Craft Space från Stockholm
Om Craft Space Vår passion är att inspirera alla 
till mer kreativitet i sin vardag. Vi arrangerar 
workshops för företag och privatpersoner. Vi 
som driver Craft Space är Stina Axelson och 
Ann-Charlotte Geissler. Du hittar oss på 
www.craftspace.se 
www.facebook.com/craftspacesthlm 
www.instagram.com/craftspacesthlm 



Mixed media med Eva Cederwall

Live art är att skapa konst i ögonblicket, under 
en viss tid. Var med på en workshop och skapa 
en vacker målning! Under 90 minuter jobbar ni 
tillsammans och skapar ett gemensamt 
konstverk.

Pris: 50 kr
Max antal deltagare: 10

https://evacederwall8.wordpress.com/



Mixed Media Flowers

En heldags kurs där vi ska ha blommor som 
huvudmotiv. Med en kombination av olika 
målarfärger, pennor och medier kommer vi att 
skapa en mängd olika sorters blommor. Vi 
kommer att blanda akvarellfärg med flytande 
akryl, göra collagepapper som ska klippas, 
klistras och användas för att skapa fantasi-
blommor. Sedan ska vi titta närmare på riktiga 
blommor som vi ska teckna fritt. Resultatet 
kommer sedan användas till mappar, bokomslag,
kuvert och kort, m.m. 

Pris: 850 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 12

Kursledare: Jacqui Holmgren från Norrköping
Kort beskrivningstext om dig själv
http://www.jacquelineholmgren.com/
Jacqui, som är engelska, kommer ifrån en mode/textil bakgrund men har jobbat som illustratör och 
konstnär hela sitt verksamma liv. Hon har undervisat i 37 år i en mängd olika ämnen från 
modeteckning och design till akryl/ mixed media. Hon fortsätter att hitta nya vägar att utveckla sitt 
måleri och älskar att dela med sig av experimentella tekniker och material.



DIY Screenprint T-shirt

Häng med på den hetaste trenden i höst; 
“Statement T-shirt” och var din egna aktivist.
Från Vivienne Westwoods politiska plagg på 80-
talet till Dior som satte trenden med budskapet 
“We should all be feminists”. I denna anda 
spenderar vi tre timmar att skapa unika plagg.
Under workshopen gör vi egna prints med 
freezer paper-stenciler, blingar dem och skapar 
våra personliga budskapsplagg.

Pris: 500 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 20

Kursledare: Craft Space från Stockholm

Om Craft Space 
Vår passion är att inspirera alla till mer kreativitet i sin vardag. Vi arrangerar workshops för företag 
och privatpersoner. Vi som driver Craft Space är Stina Axelson och Ann-Charlotte Geissler. Du 
hittar oss på www.craftspace.se www.facebook.com/craftspacesthlm 
www.instagram.com/craftspacesthlm 



Colouring without fear

Tycker du som jag att du inte kan måla 
föreställande saker, att inte ens en blomma blir 
bra?!? Stoppar det dig från att plocka fram 
penseln och leka med olika medier? Då är det 
här kursen för dig! Jag kommer visa några knep 
att komma över rädslan. Det är inte fusk att 
använda ”hjälpmedel” som stämplar, stenciler 
och annat, det är förlösande. På den här kursen 
kommer vi att testa olika vattenbaserade medier 
men även färgläggning med akryl.

Pris: 500 kr, materialkostnad tillkommer
Max antal deltagare: 10

Kursledare: Karin S Gördén

Från Stockholm men bor sedan 16 år med familjen i Värmland. Är uppvuxen med färg, form och 
hantverk i en salig röra men det var först för tio år sedan, när jag upptäckte scrapbookingens 
prestigelösa charm som jag som vuxen kom igång med mitt eget skapande! Sedan dess så har 
skapandet utvidgats ju mer jag lär mig och ju fler material jag upptäcker. Numera växlar jag mellan 
scrapbooking, kortmakeri, artjournaling, projekt life ja, vad som faller mig in helt enkelt. Är sedan 
ett antal år med i det fasta designteamet för Pyssloteket i Stockholm.

https://www.facebook.com/Kamasago-Art-1669576913287381/
https://www.instagram.com/kamasago_art/?hl=sv
http://pappersgladje.blogspot.se/
(vilande men vill du se lite av vad jag skapat under åren så kika in!)

http://pappersgladje.blogspot.se/
https://www.instagram.com/kamasago_art/?hl=sv
https://www.facebook.com/Kamasago-Art-1669576913287381/


Boende
Vi har gjort ett avtal med Scandic City där du betalar 950 kr för ett dubbelrum/natten och 750 för 
enkelrum /natten. Ange kod: Art in Action
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-city

Fröbelhuset
Kurserna kommer att hållas i Fröbelhuset på Södra Promenaden.

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/norrkoping/scandic-norrkoping-city

