
 
 

Miniatyrsällskapets medlemsbrev 2, 2018 

Kära medlemmar! 

Välkomna tillbaka efter en solig, lång och varm sommar! Nu är det äntligen dags för 

lite miniatyr aktiviteter och vi har laddat upp med lite gott och blandat. Nu i mitten av 

september kommer vi att ha en kurs där vi lär oss att göra parfymflaskor. I oktober 

har vi som vanligt Stockholms Miniatyrmässa. Glöm inte möjligheten att ställa ut på 

Gör det själv bordet – bara för medlemmar i Miniatyrsällskapet.  

I november kommer vi få hit Ursula Dyrbye-Skovsted från Danmark som vi har haft 

som lärare här tidigare. Du får lära dig göra blommor i metall med en teknik du kan 

ha nytta med till många miniatyrprojekt. Under hösten kan det också bli ”spontana” 

kurser så håll utkik. 

 

Vi önskar alla en härlig höst! 

 

Styrelsen i Miniatyrsällskapet 

 

 

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER 

  

Att tänka på när du anmäler dig till en kurs: 

● Din anmälan gäller först när du anmält dig via Simple Signup 

● 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 

 



AKTIVITETER I SEPTEMBER 

 
Gör parfymflaskor onsdagen den 12 september 2018 

 

Vi träffas och lär oss göra parfymflaskor i miniatyr i olika storlekar färger och former. 

 

Tid: 18:30-20:30 

Plats: Matteus skolan, Vanadisvägen 16, Stockholm. Rum C301 

Kostnad:50 kr inkl. material & lim  

Ta med: Skärmatta, pincett, lampa, tålamod. 

Antal deltagare: 8 

Minimiantal: 6 

Anmälan:  

https://www.simplesignup.se/event/137614 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER OKTOBER 

 
Stockholms Miniatyrmässa lördag 20 oktober 2018 

Tid: 10:00-15:00  

Plats: Hotell Scandic Anglais, T-bana Östermalmstorg – uppgång Birger Jarlsgatan. 

Humlegårdsparken/Stureplan Ingång Scandic Hotell huvudentré, 1 tr. upp. 

Entré: 80 kr. Barn under 12 år fri entré. Alla är mycket välkomna. 

Miniatyrsällskapets medlemmar 40 kr (endast mot uppvisande av medlemskort). 

 

Förköp gärna din entrébiljett så går du före i kön. Senast 20 oktober  

Biljett: https://www.simplesignup.se/event/132038 

OBS! Vi kommer att ha kontantfri entré på mässan, men du kan betala med kort eller 

SWISH (1234401808). 

 

 

 

 

 

http://www.simplesignup.se/event/137614-goer-parfymflaskor
http://www.simplesignup.se/event/132038-stockholms-miniatyrmaessa-loerdag-17-3


 

AKTIVITETER NOVEMBER 

 

Lär dig göra blommor i metall – helgkurs 

 

Vi lär oss skära ut och forma blommor i metall. Lärare är Ursula Dyrbye-Skovsted 

från Danmark, en miniatyrist i världsklass och finns representerad på flera museum. 

Vi kommer att såga med juvelerarsåg och den ingår i kursen. 

Du kommer att få en utrustningslista mejlad så du kan förbereda dig. Vi tipsar också 

om var du kan köpa annan utrustning. Du får lära dig att såga väldigt fint och exakt 

och konsten att löda smått. 

 

Tid: Fredag 16 november kl. 16:00-20:00. Lördag 17 november kl. 9:00-17:00 

och söndag 18 november kl. 9:00-17:00.  

En riktig helgkurs! Glöm inte att ta med mat för samtliga dagar. 

 

Plats: Gårdslokal i Täby, närmare information vid anmälan 

Kostnad: 1.500 kr  material och juvelerarsåg ingår 

Antal deltagare: 10 

Miniminantal: 8 

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/137616 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Är det något du undrar över går det bra att kontakta styrelsen på: 

info@miniatyrsallskapet.se   

http://www.simplesignup.se/event/137616-laer-dig-goera-blommor-i-metall

