Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2011
Så är det då dags för höstens aktiviteter. Vi inleder med Jubileumsutställningen på
Mornington Hotell den 17 september. Kom dit och titta på egna och miniatyrkompisarnas
alster och prata med besökarna om vår fantastiska hobby.
Passa på att boka in er på höstens stora begivenhet, Jubileumsmiddagen den 29 oktober, då
vi firar Miniatyrsällskapets 10-årsjubileum. Vi kommer att få en underbar middag i
Bergianska trädgårdens Orangeri. Underhållning samt överraskning utlovas. Missa inte
den.
På höstens kurser lär vi oss skriva ut mönster på tyg via datorn, måla med airbrush, sy en
klänning till en provdocka och tillverkar fotoalbum eller pepparkakshus på Nifstamässans
”kortkurser”. Läs mer detaljer i respektive kursinformation. För er som väntar på klädkursen
med Mia är den skjuten på framtiden. Just nu har Mia mer än hon hinner med.
Vi hoppas att höstens program känns lockande och att ni kommer på festen.
Väl mött önskar Styrelsen

Återblickar från våra första 10 år
Med år 2011 inberäknat har vi anordnat 127 aktiviteter i form av kurser, föredrag, utflykter
och studiebesök.
Vid tio tillfällen har våra lärare kommit från utlandet:
Angie Scarr från England kom två år i rad och lärde oss tillverka frukt, grönsaker och lax i
fimolera. Det var hennes första kurser utanför England och efter det har hon haft kurser runt
om i världen.
Lady Bugg kom från USA och visade blommor i metalltråd och lim.
Tine Krijnen från Holland visade bokbindning i den lilla skalan. Det blev både böcker och
en brevpappersmapp.
Anja van den Dole, IGMA-artesan från Holland, höll tre kurser av olika svårighetsgrad med
tillverkning av riddarsporre, primula, hibiskus och passionsblomma. Allt tillverkat i papper
och metalltråd.
Barry Hippwell från England tillsammans med Ursula Dyrebye-Skovsted från Danmark
lärde ut intarsia under en fyradagarskurs. Resultatet blev ett litet pelarbord med sexkantig
skiva.

Trees Bertema, även hon från Holland, lärde ut veckning av spets på pleater till en babysäng, rosetter, tofsar, fransar och rosor av silkesband samt en sidengardin i gregoriansk stil.
Brian Stevens, engelsman från Finland, visade installation av el samt tipsade om ett smart
sätt att lägga golv med fanér i dockhus.
Kim Lineham, som är svenska bosatt i Nya Zeeland, har lärt ut persikor i fimo samt vedspis
i papperslera. I juni i år var hon här igen och hade då kurs med chokladpralin- och fisktillverkning i fimo.
Förutom våra utländska lärare har vi haft en lång rad svenska miniatyrister och tillika
medlemmar i vår förening som lärt ut sina specialiteter.
Den årliga föreningsstämman har vi alltid försökt hålla i en spännande miljö. Vi har under
åren 2001-2006 bl.a. varit på Långholmen, Hallwylska palatset, Charlottenburgs gård och
Stigbergets Borgarrum.

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Marie Källberg (sekreterare) 08-753 14 61
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Anna Werner 08-660 04 01 och Weronica Löhr 073-502 40 20,
Agneta Wallers (webbmasters) 08-647 16 04
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se
Pgo: 407 12 52-3

Dockskåp & Miniatyrer
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + porto) på vårt Pgo 407 12 52-3
och ange namn och adress så kommer boken på posten.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det
inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis, för det finns ofta en
väntelista
Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren
som förberett och införskaffat material till sina elever.

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER: Fredagen den 9 september.

AKTIVITET I SEPTEMBER
Jubileumsutställning på Mornington Hotell – lördagen den 17
september
I år fyller föreningen 10 år och det kommer vi att fira med bland annat en Jubileumsutställning på Mornington Hotell, Nybrogatan i Stockholm. Medlemmar i Miniatyrsällskapet
kommer att visa sina bästa, handgjorda miljöer. Här har vi chansen att visa upp vår hobby för
allmänheten. Tag med dig din familj och dina vänner och kom och titta på dessa fantastiska
miljöer och hjälp oss att förmedla den glädje det är att utöva denna hobby.
TID: Lördagen den 17 september mellan kl. 11.00 - 17.00
PLATS: Mornington Hotell, Nybrogatan 53 (Östermalmstorg), Stockholm.
KOSTNAD: Gratis

AKTIVITETER I OKTOBER
Tryck egna tyger med din skrivare - lördagen den 1 oktober
Lär dig att trycka/printa egna tyger i kvalitéer som bomull, silke m fl. Vi går igenom hur du
från en bild, tidningsurklipp, bild från nätet, tapet eller liknande kan göra ett eget tyg. Det går
även att printa egna mattor.
TID: Lördagen den 1 oktober kl. 12.00 - 16.00
PLATS: Birger Jarlsgatan 36, 3 tr, Stockholm
KOSTNAD: 350 kr inkl. beskrivning och 3 st tyger (A4) att printa på hemma.
TA MED: Bild, tapet eller urklipp från tidning som du vill trycka på ditt tyg.
ANTAL DELTAGARE: Max 12 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer.
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr, 073-502 40 20 eller på e-post weronica@loehr.se senast den
15 september.
BETALNING: Pengarna tillhanda Weronica Löhr på Bg 5244-5699 så fort du fått en
bekräftelse, senast den 17 september.

Lär dig grunderna i sprutmålning – söndagen den 16 oktober
Ulf Lundberg från IPMS Stockholm lär oss grunderna i sprutmålning. Hemma hos honom får
vi testa på tekniken på en enkel möbel.
TID: Söndagen den 16 oktober kl.10.00 – 17.00, inklusive tid för lunch och fika
PLATS: Hemma i Uffes verkstad, Odengatan 29 i Vasastan, Stockholm. Portkod meddelas
vid anmälan.
KOSTNAD: 600 kr för kurs inklusive färg och möbel att sprutmåla.
TA MED: Oömma kläder som tål att få färg på. Några mindre träbitar att testa på. Lunch.
Något att ta hem det målade i.
ANTAL DELTAGARE: Max 6 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 3 personer.
ANMÄLAN: Till Marie Källberg tel. 08-753 14 61 alternativt på mail
marie-kallberg@telia.com senast 9 oktober.
BETALNING: Kontant betalning på plats.

Tio-årsjubileumsmiddag – lördagen den 29 oktober
Kom med oss och fira Miniatyrsällskapets 10-årsjubileum. Vi träffas, minns och har en trevlig
kväll på Gamla Orangeriet i Bergianska Trädgården. 10 år har inneburit mängder av träffar
och roligt har vi haft hela tiden. Vi kommer att visa ett bildspel som Gunilla Tronje satt ihop
så att även ni som är nya kan se vad vi gjort. Passa på att träffa nya och gamla vänner under
pratvänlig samvaro med god mat.
En trerätters meny av hög kvalité ingår och miljön är i sig värd ett besök. Passa på och kom
tidigt så hinner du se lite av Stockholms botaniska trädgård och kanske titta in i Andersonska
växthuset med sin Medelhavsatmosfär (öppet kl. 11.00 - 17.00, se www.bergianska.se ).
Överraskning till alla kommer att finnas. Missa inte detta !!!
TID: Lördagen 29 oktober kl. 18.30
PLATS: Gamla Orangeriet, Bergianska trädgården
VÄGBESKRIVNING: Alternativ 1: Roslagsbanan till Universitetet, sedan promenad via
"baksidan" (tar ca 10 min), via det nyanlagda våtmarksområdet som Bergianska Trädgården
gjort. Det finns en trevlig gångväg som är upplyst.
Alternativ 2: Ta buss 40 eller 540 från Universitetet till hållplats Frescati. Bussen stannar på
andra sidan vägen vid rondellen under Norrtäljevägen, därefter en kort promenad.
KOSTNAD: 150 kr, föreningen står för övrig kostnad
ANTAL DELTAGARE: Max 50 deltagare.
MINIMIANTAL: För att middagen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 30.
ANMÄLAN: Till Marie Källberg tel. 08-753 14 61 alternativt på mail
marie-kallberg@telia.com senast 9 oktober.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pgo 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse, senast den 11 oktober.

Tillverkning av album eller pepparkakshus - söndagen 30 oktober
Passa på att fixa julklappen som i år blir ett album eller ett pepparkakshus. Du monterar och
dekorerar ditt hus efter egen fantasi och förmåga.
Albumet får du hjälp att tillverka av Elaine Mossberg och det säger väl allt.
Agnes Svensson hjälper dig så att ditt pepparkakshus blir riktigt fint.

Tillverkning av album
TID: Söndagen den 30 oktober kl. 12.00 – 15.00
PLATS: Nifstamässan
KOSTNAD: 200 kr för medlem i Miniatyrsällskapet och 400 kr för icke medlem (ingår ett
års medlemskap i Miniatyrsällskapet)
TA MED: Lim, pincett och sax
ANTAL DELTAGARE: Max 10 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Agnes Svensson, tel. 070-658 84 95 alternativt på mail risor@comhem.se
senast 15 oktober.
BETALNING: Betalning på plats.

Tillverkning av pepparkakshus
TID: Söndagen den 30 oktober kl. 12.00 – 15.00
PLATS: Nifstamässan
KOSTNAD: 200 kr för medlem i Miniatyrsällskapet och 400 kr för icke medlem (ingår ett
års medlemskap i Miniatyrsällskapet)
TA MED: Lim, pincett och sax.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Agnes Svensson, tel. 070-658 84 95 alternativt på mail risor@comhem.se
senast 15 oktober.
BETALNING: Betalning på plats.

AKTIVITET I NOVEMBER
Sy en klänning, som går att ta av, till provdocka – lördagen den 12
november
I denna kurs får du sy en klänning för hand, som du kan ta av och på en provdocka. Du får
lära dig hur man syr en ärm, gör infodringar, fållar klänningen utan att limma och många
andra bra tips. Kursen hålls av Gunilla Åström som har en bakgrund som mönsterkonstruktör
och sömmerska. Hon syr miniatyrklänningar åt Crazy4minis.
TID: Lördagen den 12 november kl.11.00 - 17.00
PLATS: Birger Jarlsgatan 36, 3 tr, Stockholm
KOSTNAD: 700 kr inkl. allt material och provdocka. Fika med smörgås ingår.
TA MED: Liten sax, synål, ev. docka som du vill sy till.
ANTAL DELTAGARE: Max 12 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer.
ANMÄLAN: Till Weronica Löhr, 073-502 40 20 eller på e-post weronica@loehr.se senast
den 1 november.
BETALNING: Pengarna tillhanda Weronica Löhr på Bg 5244-5699, så fort du fått en
bekräftelse, senast den 3 november.

