Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2010
Hoppas att ni alla haft en skön sommar med sol, värme och avkoppling. Vi ser fram mot att
träffa er alla igen på någon av höstens aktiviteter.
Vi inleder i september, med en i våra enkäter efterfrågad aktivitet, dvs. hembesök.
Anna Werner öppnar dörren för oss och det blir inte bara tillfälle att titta på hennes fina skåp,
utan även lite pyssel i form av parfymflaskor tillverkade av pärlor. Vi hoppas att fler av er har
lust att öppna dörren för ”hemma-hos”-besök. Hör i så fall av er till någon av oss i styrelsen,
så kan vi planera in det under kommande säsonger.
Oktober bjuder på två aktiviteter. Först ut är Eva Malmsten som lär ut hur man gör en
dekorativ lampa av kaviartub i lite italiensk stil med blommor och blad. Aktivitet nummer två
håller Sigrid Bachmann i. Här får vi lära oss hur man gör julstjärnor i skala 1:12. Hennes kurs
med gammaldags rosor lockade många deltagare i våras.
I november har Mia Rohlin (Minimis) en kurs i hur man tillverkar de mest fantastiska
karaktärsdockor. Under våren blir det tillfälle att klä dockorna.
Det traditionella julpysslet utgår i höst för vi vill spara pengar till ett större event nästa år, då
vår förening firar 10-års jubileum. Vi hoppas och tror att ni alla tycker det är värt att då fira
lite extra.
Glöm inte att då och då gå in på vår nya hemsida. Ni är alltid välkomna med bilder, idéer och
tips till den.
Styrelsen
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Anette Åhlstad (kassör) 073-998 23 43
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-660 04 01 och Weronica Löhr 073-502 40 20 (webmasters)
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se Pg 407 12 52-3

Dockskåp& Miniatyrer

Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 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: Torsdagen

den 9 september.

AKTIVITET I SEPTEMBER

Hembesök hos Anna Werner och tillverkning av parfymflaskor –
söndagen den 26 september
Hösten inleds med en mysig ”hemma-hos”-träff, där vi får titta in i Annas miniatyrvärld och
samtidigt göra några små parfymflaskor av pärlor. Det här är ett bra tillfälle att träffas och
byta idéer. Dessutom blir man ju alltid extra inspirerad när man får se någon annans
minimiljöer.

TID: Söndagen den 26 september kl. 13.00 – 16.00
PLATS: Hildingavägen 32, Djursholm. Hur man kommer dit kan Anna berätta när du
anmäler dig.
KOSTNAD: 50 kr för pysselmaterialet.
TA MED: Lim, pincett och ett glatt humör.
ANTAL DELTAGARE: 8 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Anna Werner, tfn: 08-660 04 01, e-post annawernerpuig@gmail.com,
senast den 20 september.
BETALNING: Betalning på plats.

AKTIVITETER I OKTOBER

Tillverkning av söt taklampa med metallblommor och blad
med Eva Malmsten - söndagen den 17 oktober
Vi kommer att tillverka en taklampa helt i metall, full med blad, små blommor och med
levande ljus. Eva har stansat ut alla blommor och blad och målat dem. Det ni behöver göra är
att böja till blommorna och bladen och sätta dem på plats. När ni väl gjort en lampa är det lätt
att göra en ny i andra färger, som passar in där ni vill ha en till.

TID: Söndagen den 17 oktober kl. 13.00 – 16.00
PLATS: Hos Weronica Åström Löhr, Birger Jarlsgatan 36, Stockholm.
KOSTNAD: 300 kr inkl. allt material.
TA MED: Pincett, präglingsverktyg (typ virknål), underlag att "prägla" på, det går bra med
en bit musmatta, en skalpell och ditt eget allroundlim som fungerar på metall.
ANTAL DELTAGARE: 10 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.

ANMÄLAN: Till Eva Malmsten tel. 08-660 14 93 eller 073-659 01 37 alternativt på mail,
rapphona@hotmail.com senast den 12 oktober.
BETALNING: Pengarna tillhanda Eva Malmsten på Bg: 9420 092 3637 (Forexbank) senast
den 13 oktober, så fort du fått en bekräftelse.

Tillverkning av julstjärnor med Sigrid Bachmann - lördagen den
30 oktober

I miniatyrvärlden gäller samma sak som i verkligheten; blommor kan man aldrig få för
mycket av! Lika bra att börja i tid, annars kanske det inte blir av alls. Denna gång är det
julstjärnor som gäller. Sådana kan man ju ha överallt i alla rum, enstaka eller i stora grupper.
Bara man ställer dem så att miniatyrbarnen inte kommer åt dem. Sigrid kommer att förbereda
material för dels en vit, dels en röd blomma. Det är ju samma sak med alla blommor; har man
lärt sig hur blomman kan göras är variationsmöjligheterna många.

TID: Lördagen den 30 oktober kl. 13.00 – 16.00
PLATS: I Anna Werners fotoateljé på Gävlegatan 12B, Stockholm
KOSTNAD: 200 kr inkl. allt material.
TA MED: Kruka ingår, men om du har en egen som du vill använda så ta med den. En bit
musmatta, ett präglingsverktyg (en virknål duger), en pincett, en liten sax och någonting att få
hem blomman oskadd i.
ANTAL DELTAGARE: 10 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Sigrid Bachmann, e-post sirri.bachmann@bredband.net eller
tfn 070-64 81 176 senast den 15 oktober.
BETALNING: Betalning på plats.

AKTIVITET I NOVEMBER

Tillverkning av karaktärsdockor med Mia Rohlin - söndagen den
28 november

Under Mia Rohlins skickliga ledning får du skapa din personliga karaktärsdocka i lera. Mia
leder dig steg för steg tills din alldeles egentillverkade docka är färdig. Hur den kommer att se
ut är svårt att bestämma i förväg, den blir som den blir. När den är klar är det bara att
bestämma om hon blev en Agda, Stina eller kanske drottning Silvia. Vill du lära dig göra
kläder till dockan, kan du gå en kurs under våren.

TID: Söndagen den 28 november kl. 10.00 – 16.00
PLATS: I Anna Werners fotoateljé, Glosoli Ateljé, Gävlegatan 12B, Stockholm.
KOSTNAD: 500 kr inkl. allt material. Annat material och miniatyrer finns till försäljning.
TA MED: Lunch och fika. Arbetslampa, kakelplatta, liten kavel (Treorör eller liten
glasflaska).
ANTAL DELTAGARE: 8 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Mia Rohlin tfn 021-35 87 57, mobil 076-33 98 003 alternativt på e-post
minimis@telia.com senast den 19 november.
BETALNING: Pengarna tillhanda Mia Rohlin på Bg 433-6202 senast den 23 november, så
fort du fått en bekräftelse.

