
 

 

Foreningen til fremme af pædagogisk anvendelse af kunst og håndværk 
 

VÆRKSTEDSDAGE I KØBENHAVN 2020 

”LÆREREN SOM HÅNDVÆRKER” 

PÆDAGOGISKE VÆRKSTEDSDAGE OM KUNST, HÅNDVÆRK OG HÅNDARBEJDE 
VIDEREUDDANNELSE FOR WALDORFLÆRERE 

8. - 12. FEBRUAR 2020                                                                                                          
KURSERNE FINDER STED PÅ VIDAR SKOLEN, BROGÅRDSVEJ 61, DK-2820 GENTOFTE 

 

Det glæder os igen i år at kunne tilbyde et antal håndværkskurser.                       
Stævnets pris: 3.800 kr dækker kursus, kost og kulturarrangement.                     
Stævnet begynder: Lørdag den 8. februar 2020 kl. 12.00.                                                                                  
Stævnet slutter med spisning: Onsdag den 12. februar kl. 13.00.                        
Forplejning: Alle måltider spises i fællesskab på Vidar Skolen. 
Materialer: Forefindes på stedet, men må betales til skolen.                               
Overnatning: Arrangeres på skolen. Der forefindes madrasser og gæstesenge . Husk 
sovepose eller sengetøj og hovedpude.                                                                                                                            
Ankomst : Middag lørdag kl. 12.00. Indkvartering mellem kl. 13.00 og 14.00.      

Tilmelding til Gert Hansen inden den 1. februar 2020. Angiv tydeligt navn, adresse og 
telefon, kursusønske 1 og alternativ 2 samt tilmelding til overnatning på skolen og 
fødselsdato. 
Man kan kun melde sig til ét af kurserne, mens alle andre aktiviteter er fælles for alle 
deltagere.                                                                                                                                      
Betaling: 3.800 kr betales kontant ved ankomst. Da der er deltagerbegrænsning på 
alle hold, bedes eventuelt afbud meldt så hurtigt som muligt, så andre kan deltage. 
Fælles eurytmi vil atter være v. Elisabeth Halkier (DK) Husk eurytmisko                          
En eftermiddag vil være afsat til et kunst/kulturarrangement.                                          
Ove Frankel (DK) vil føre os på optakt . 



 

 

Optakt : Om håndværkets betydning for bevidstheds-udvikling. 

Håndværket skoler og styrker viljen hos eleverne. Håndværket sker med konkrete 
materialer i 3d. (Modsat it, der sker med fiktive materialer i 2d)  
Håndværket sætter uudslettelige spor i den fysiske verden. Både i det materiale, der 
bliver bearbejdet og i den menneskelige krop, der bearbejder det.  
Det er viljens aftryk. 
Vilje er ideen selv, opfattet som kraft. Viljen er en impuls fra fremtiden modsat 
kunstig intelligens (ai) der er en magt fra fortiden. 
Intuition er en kraft, der strømmer fra fremtiden og virker skabende, og først når 
noget er blevet skabt, lavet, dannet, er vi i stand til at erkende det.  
I håndværket frembringer eleverne kunsthåndværk-prægede genstande, og først ved 
deres refleksion kan de erkende, hvorfra deres skabende kraft kom.  
Det er den grundlæggende erfaring af frihed, som skolen skal give eleverne.  
Ove Frankel 
Forberedelsestekst :  Almen Menneskekundskab og Frihedens Filosofi. 
 
 
Følgende kurser bliver afholdt:  

Træsløjd v. Frank Egholm (DK)                                                                                                                                              
Vi arbejder med forskellige  sløjdopgaver til mellemskoletrinet, hvor vi ligesom 
eleverne gennem selve arbejdet personligt får mulighed for at opbygge lærdom og 
erfaring på forskellige områder. 
 
Håndarbejde v. Anne Hedegaard (DK)                                                                                
Strikke. Hækle. Knytte. Flette. Brodere. Sy. Klippe m.m. Disse håndarbejdsmetoder - 
håndværk, har eleverne fået kendskab til og har øvet i 1. til 5. -6. klasse.                   
I 7. -8. klasse kan vi tænke på tiden lige nu, tænke genbrug, bruge al den erhvervede 
håndværksmæssige kunnen på kryds og tværs, på nye måder. Kurset lægger op til at 
arbejde med beklædning : lave brugte ting om, nederdele, bukser, strik, skjorter, 
jakker, puder tasker: - forvandle - finde nye former, til nutidigt Street-wear !                
Tag gerne noget brugt tøj med ! 
Forskellige tekstile materialer: brugt tøj, stof, garn, mønstre til beklædning, m.m. er 
til rådighed på kurset.  
 
 
 



 

 

Bogbinding v. Gert Hansen (DK) 
Vi vil arbejde med genopbygningen af en trykt bog. Vi vil gentænke omslagets 
forhold til indholdet med udformningen af et hellærredsbind. Bogens tema skal være 
fra planteverdenen så medbring gerne et par forskellige bøger. De skal selvfølgelig 
være hæftede så de kan genbindes.  

Kobberarbejde v. Dieter Genzmer (DK)                                                                                                                                    
Kobber er et af de vidunderligste metaller. Rød i farve, meget smidigt og forholdsvis 
billigt. Det vil vi udforske ved at skabe tredimensionale former. Med optrækning og 
/eller relief. Det kan være et bæger, en dåse eller en vandkande. Kurset er for øvede 
eller nybegyndere som har lyst til at lære denne mere en 2000 år gamle teknik. 
 
Formning i jern v. Einar Svavarsson (S)                                                                                                                                 
I løbet af ugen vil vi arbejde med forskellige smedeteknikker: strækning, udfladning, 
stukning, hulslagning, afskråning, vridning, kløvning m.m. Orientering om 
stålsmedning: hærdning, anløbning, slibning. Traditionel overfladebehandling. Alt vil 
vi væve ind i et kunstnerisk arbejde med jernet. Har du specifikke ønsker eller skal du 
smede med en klasse, kan vi finde passende oplæg.  

Metalstøbning v. Felo Hettich (NL)                                                                                                                                       
Det flydende, strømmende metals forunderlige verden.                                                                                   
Vi vil udforske og udveksle erfaringer, i forhold til hvordan vi kan anvende metaller i 
steinerpædagogikken.                                                                                                                                                                 
Der vil blive anvendt støbemetal, tin, sølv og bronze . Forskellige tekniker vil blive 
afprøvet, såsom støbning i MDF, støbesand og gibs. Disse metaller og tekniker vil 
blive tilbudt, således at den enkelte kan søge sin egen vej i udforskning og senere 
anvendelse i undervisningen.                                                                                                             
I 3. - 6. klasse kan der arbejdes med tinstøbning. Sølvstøbning i sepiaskaller eller 
støbesand kan f.eks. gøres i 9. og 10. klasse. I 1. og 2. HF / 11. - 12. klasse kan der 
arbejdes med bronzestøbning ud fra a cire perdu-metoden.                                                                                                                                                            
I dette fælles skabende rum kommer vi naturligvis også til at udvikle vore egne 
håndværksmæssige og kunstneriske færdigheder gennem arbejdet med metallerne 
og ildens varme. Jeg glæder mig til vort samarbejde.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen for forberedelsesgruppen Gert Hansen 

_______________________________________________________________________ 
c/o Gert Hansen - Borremosen 24 - 2800 Kongens Lyngby – email : gert.h@outlook.dk 

cvr 36 34 29 27 – Merkur Andelskasse 8401-0001105594 


