
5. sept. 2015 kl. 10.00-15.30
InformatIon

Sted: BiBlioteket 
Rentemestervej 76, 2400 københavn NV

Åbningstid: 10.00 – 15.30
Billetter på www.enkelbillet.dk

Entrebillet 40,- kr. giver adgang til alle 
åbne aktiviteter. Sælges også ved døren.

Workshopbillet: 150,- kr., inkluderer
entrébillet til alle de øvrige aktiviteter.

Salen på 3. sal
Her finder du 20 inspirerende 

stande befolket af mennesker, der 
arbejder og eksperimenterer med 
tekstiler og med håndarbejde. Her 
vises nye teknikker, præsenteres 

masser af ideer, kurser og indtil 
flere nye bøger.

foyeren på 3. sal
I den åbne og venlige foyer vil der 

dagen igennem være dialoger med 
spændende folk, der har en passion 

for det de arbejder med. Vi har i 
dagens anledning kaldt området 

Speakers’ & Bloggers’ Corner. 

tekstilværkstedet på 3. sal
Måske kender du allerede 

værkstedet – måske er du her for 
første gang. Kom ind og lad dig 

inspirere. Tag dit eget håndarbejde 
med og mød faguddannede hjælp-
ere, der inspirerer med forskellige 

teknikker.

Workshops 
Sjovt, udfordrende, nytænkende 

og krydret med lidt tradition. Vi har 
skruet et program sammen med 
seks vidt forskellige workshops, 
hvor den bærende idé er at del-

tagerne kommer til at møde masser 
af nye ideer.

Udstilling i hele huset
IK – International Kontakt 
“I begyndelsen var leret..”

Event 
Dans i Nordvest byder op.

Tekstil Bog- og Blogdag støttet af:

5. sept. 2015 kl. 10.00-15.30
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Salen på 3. sal:  

20 forrygende stande med bøger, 

tekstiler, ideer og andet godt

 
I foyeren på 3. sal: 

Speakers’ & Bloggers’ Corner

Tekstilværkstedet, 3. sal tv.

Slå dig ned med dit håndarbejde 

Workshops (kræver tilmelding)

Se emner på midtersiderne

Udstilling:

IK – International Kontakt 

“I begyndelsen var leret..” 

tekstiler fra Burkina faso

 
Event:

Dans i nordvest byder op.

Entré 40 kr.



StanDE
Besøg vores 20 forrygende stande i BIBLIOTEKETs 
store musiksal. Prøv teknikkerne, hør om bøgerne 
og få ideer til dit næste kursus.

andersen & Lepri 
Pels og læder – Det mest oprindelige tekstile materiale.

anne Birgitte Beyer
præsenterer sin nye bog, Løbbinding - en oldtidsteknik, 
der udgives på Forlaget på Tredje.

Brodøsens værksted ved Bettina andersen
Broderier og den nye bog Berusende Broderi.

fox og Jane I/S
En hel lille boghandel med spændende bøger om garn 
og hvad det kan bruges til. 

Galleri Gavlen
Bøger, kits og glæde ved håndarbejde.

Gavstrik
Forening med eget blad for passionerede strikkere.

Gitte Luna
Tekstile eksperimenter og blandformer i kreative 
eksplosioner.

Hovedstadens Husflid
Mød husfliden og hør om de mange tekstile kurser.

IK – International Kontakt 
Hør om Fil Bleu projektet og de tekstile rejser.

Kratte.dk
Hvorfor holde de gode ideer for sig selv?

Kreativ med Ungerne
Ingen undskyldning for ikke at have det sjovt og kreativt 
med dig selv – og med ungerne.

make or made
Håndværk og tradition, garner i nye fortolkninger.

Howtodofashion.dk 
Oplev en sand revival af 50’er-moden.

UCC – Håndarbejdets fremme
Hør om tekstilformidleruddannelsen og prøv rya.

Sangild 
Strik- og hæklebøger af Sidsel Sangild med spændene 
nye vinkler på de klassiske håndarbejdsteknikker.

Signest strikdesign
Kreativt potentiale og stringent logik.

Sys fredens
Mød kvinden bag et utal af bøger om strikning og hækling.

tEX-antik.dk ved Lisbeth tolstrup
Gode nye og brugte bøger om tekstile emner.

the needle has a Point ved tine Wessel
Korssting er trendy igen - også som billeder.

Vingefang & forfatter mette Jørgensen
Bøger og design, hør om forlaget og mød kvinden bag 
bloggen re-de-sign.blogspot.dk

WorKSHoPS
Pris: 150,- kr. per styk plus materialer.
Tilmelding: www.enkelbillet.dk

09.30 – 12.00
 . tunesisk hækling- hakning 
  v/ Susanne Stengade

 . Street art Broderi     
  v/ Eva mm Engelhardt

 . Knapper og pynt 
  v/ Samantha Bombaci og 
  Louise Jørgensen

13.00 – 15.30
 . Pels og læder 
  v/ Andersen & Lepri

 . at kniple i sølv 
  v/ Made or Make

 . mega-hækling 
  v/ Fox & Jane

SPEaKErS’ & BLoGGErS’ 
CornEr
Kom og oplev dialogen i sofahjørnet.
Det sker i foyeren på tredje sal.

10.00: maDstitch – broderi på  bloggen
 Lad dig inspirere af Ditte Sørensens 
 eksperimenter med broderi og foto.

10.45: Løbbinding – en oldtidsteknik 
 får nyt liv
 Anne Birgitte Beyer fortæller om sin nye  
 bog i dialog med redaktør Lisbeth 
 Tolstrup.

11.45: thyra refslund - Et håndarbejdsliv 
 En beretning om næsten 80 år i 
 håndarbejdets tegn.

13.00: Håndværk og design - et nyt fag i 
 skolen og hvad så?
 Dialog med Annette Fiskaali fra 
 lærer- samt efter- og videreuddannelsen  
 for lærere i Nordjylland.

13.45: Vintage  – 1950’erne revisited
 At leve med en passion ved arkæolog og   
 reenactor Thit Birk Petersen.

14.30:  Knitting Diaries
 Kristina Jensen om hendes online 
 strikkedagbog – et karakterskift på nettet.


