Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2012
Nu håller du medlemsbrev nummer tre i din hand. Vi hoppas att du är sugen på lite
miniatyraktiviteter efter en skön och avkopplande sommar.
Först ut var en kurs med Bjarne Kelde från Danmark, där vi skulle lära oss göra lampskärmar av
den högre skolan. Dagen innan detta Medlemsbrev skulle tryckas, fick vi det tråkiga beskedet att
Bjarne Kelde inte kan komma pga. sjukdom. Vi är därför tvungna att ställa in kursen.
November bjuder på en efterfrågad repris på Petris Tigercronas kurs i tak och fasader. Vad kan
vara mer användbart än panel, puts och takbeklädnad. Med sig hem får man en ”tavla” med
exempel på olika tekniker.
Elaine håller kurs i samband med Nifstamässan. Den här gången handlar det om förpackningar.
Apropå Nifstamässan så har Anne bett Miniatyrsällskapet ta över mässan från och med år 2013.
Vi kommer att ge mer information på mässan i höst och även i kommande Medlemsbrev.
Spännande tycker vi, men också utmanande. Hoppas att vi kan räkna med er hjälp. Det känns
viktigt att vi även i framtiden kan ha en mässa med våra duktiga svenska hantverkare.
Vi vill också passa på att slå ett slag för vår Facebooksida. Gå in på hemsidan, där hittar du
länken. I fortsättningen kommer mer uppdateringar att ske på Facebook och vår hemsida
kommer att uppdateras med Medlemsbrev och information om kommande aktiviteter en gång
per termin. Vi tackade av vår webbmaster Agneta Wallers på föreningsstämman, eftersom
styrelsen i fortsättningen räknar med att hinna uppdatera hemsidan.
På Facebook kan du som medlem lättare interagera med styrelsen och vi hoppas att få idéer och
synpunkter och gärna också bilder på dina egna projekt.
Väl mött önskar Styrelsen
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter kl. 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se Pg 407 12 52-3

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.

AKTIVITET I SEPTEMBER
OBS! Nedanstående kurs är tyvärr inställd.
Dagen innan detta Medlemsbrev skulle tryckas, fick vi det tråkiga beskedet att Bjarne
Kelde inte kan komma pga. sjukdom. Vi är därför tvungna att ställa in kursen.

Gör dina egna vikta lampskärmar med Bjarne Kelde från Danmark
– lördagen den 29 september och söndagen den 30 september
Vill du lära dig att vika lampskärmar? Miniatyrsällskapet håller en 2-dagars kurs i samarbete
med Bjarne Kelde från Danmark.
Under nästan 85 år har det varit möjligt att köpa de klassiska handvikta lampskärmarna. Några
av de första modellerna säljs fortfarande. De handvikta lampskärmarna har sedan dess blivit en
klassiker bland lampskärmar.
Att göra dem för hand i full storlek 1:1 är en sak, men att göra dem i miniatyr kräver ibland en
helt annan arbetsordning. Det är den som vi har att arbeta med. Vi sätter både papprets elasticitet
och ditt tålamod på prov!
Vi börjar med att vika de riktigt klassiska lampskärmarna, och fortsätter sedan med fler och mer
krävande skärmar. Alla skärmar kommer att utrustas med elektrisk glödlampa. De viks i vitt
papper, färgat papper kan köpas extra.
Kursen hålls på skandinaviska och engelska.

TID: Lördagen den 29 september kl. 9.30 – 17.30 och söndagen den 30 september
kl. 9.30 – 16.00
PLATS: Gåskolan, Röda Korsets Sjukhus, Bergshamra, Solna. Vägbeskrivning fås vid anmälan.
KOSTNAD: 1075 kr inklusive material.
TA MED: Utrustningslista kommer efter anmälan. Tag med lunch. Kök finns.
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 10 personer.
ANMÄLAN: Till Marie Källberg tel. 08-7531461 kvällstid, alternativt på mail mariekallberg@telia.com, senast den 24 augusti, så anmäl dig snarast efter det datum som står i
medlemsbrevet. Anmälan är bindande.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3, så fort du fått en bekräftelse.

AKTIVITET I OKTOBER
Gör dina egna miniatyrförpackningar med Elaine Mossberg söndagen den 28 oktober
Lär dig att få till förpackningar till våra minimiljöer. Så som mjöl, socker, jäst, skorpsmulor,
öppna smörpaket, havregryn, knäckebröd etc.
TID: Söndagen den 28 oktober kl.13.00 - 14.30.
PLATS: Balkongen ovanför stora mässhallen på Nifstamässan, Gärdeskolan, Banérgatan 56,
Stockholm.
KOSTNAD: 200 kr.
TA MED: Ta med sax (eventuellt cutter), liten linjal, blyertspenna, arbetslampa med
förlängningssladd.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer.
ANMÄLAN: Till Anna Werner tel. 0704 90 89 90, eller e-post annawernerpuig@gmail.com
senast 19 oktober.
BETALNING: Kontant betalning på plats.

AKTIVITET I NOVEMBER
Tegel, puts, panel med Petri Tigercrona - lördagen den 10 november
Vi tittar på hus från olika tider för inspiration och vägledning. Du får skapa din egen provkarta
med dekor för fasader och tak. Du lär dig en rad olika tekniker som puts, tegel och panel
TID: Lördagen 10 november kl. 11.00-15.00
PLATS: Östasiatiska museets hörsal, Skeppsholmen.
KOSTNAD: 700 kr inklusive material
TA MED: Egna små penslar om du föredrar dem. Ta med lunch. Kyl och micro finns.
Kaffe och te kommer att finnas.
ANTAL DELTAGARE: 12 personer
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer.
ANMÄLAN: Till Petri Tigercrona på mail tigercrona@hotmail senast den 31 oktober.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3, så fort du fått en bekräftelse.

