Námskeið á Punktinum vor 2016
Skráning á námskeiðin er á https://rosenborg/felog
frekari upplýsingar eru í síma 4601244,
Punkturinn Rosenborg
og á heimasíðunni okkar punkturinn.akureyri.is

Tálgun – Fígúrur og fuglar, kvöldnámskeið

Glerbræðsla

Tálgun fyrir byrjendur og lengra komna. Áhersla verður
á tálgun úr linditré.
Tálgaðar fallegar fígúrur og/eða fuglar.
Kennari: Ólafur Sveinsson kennari.
Kvöldnámskeið: 7., 10., 14. og 17. mars kl. 19-21.
Verð: 16.000 kr.

Á þessu námskeiði lærir þú að nota öll verkfæri, mót
og skreytingarmöguleika glers og eftir það er vinnustofan opin fyrir þig.
Kennari: Halla Birgisdóttir.
Dagnámskeið: 11., 16. og 18. feb. kl. 10-12.
Kvöldnámskeið: 8., 15. og 22. feb., kl. 19:30-21:30.
Verð: 17.000 kr.

Húsgagnaviðgerðir
Áttu gamla mublu sem þig langar til að hressa upp á?
Á þessu námskeiði gefst þér tækifæri til að gera upp
húsgagn undir handleiðslu kennara. ATH: nemendur
taki með sér minni hlut eins og stól eða lítið borð.
Eingöngu er unnið með timbrið á þessu námskeiði.
Kennari: Guðrún Björg Eyjólfsdóttir.
Dagnámskeið: 3., 10. og 17. mars kl. 10-12.
Kvöldnámskeið: 1., 8. og 15. febrúar kl. 19-21
Verð: 15.000 kr.

Textaskilti
Kennd verður skemmtileg aðferð við skiltagerð. Gert
verður eitt fallegt skilti með texta og leturgerð að eigin vali. Hægt að fá gamalt og veðrað útlit ef fólk vill.
Kennari: Helga Lind Sigmundsdóttir.
Dagnámskeið: 15. og 17. mars kl. 13-15:30.
Kvöldnámskeið: 22. feb. og 29. feb. kl. 19-21:30.
Verð: 9.500 kr.

Að þora í sögina

Tauþrykk

Stutt námskeið þar sem farið er yfir þær vélar og tæki
sem eru til afnota á smíðastofu Punktsins. Eftir þetta
námskeið á viðkomandi auðveldara með að koma og
vinna sjálfstætt á Punktinum.
Kennari: Arnar Yngvason.
Dagnámskeið: Eftir samkomulagi.
Verð: 4.500 kr.

Þú lærir að nota textílliti, hanna munstur og yfirfæra á
ramma. Þrykktar eru prufur og síðan á bol. Tilvalið fyrir
fólk að koma með eigin textil til að þrykkja á.
Kennari: Soffía Hafþórsdóttir.
Kvöldnámskeið: 4. og 11. apríl kl.18:30-21:30.
Verð: 14.500 kr.

Þæfing og útsaumur – NÝTT!
Mósaík
Mósaík fyrir byrjendur. Mósaík er alltaf í tísku og
bráðskemmtilegt að gera.
Kennari: Halla Birgisdóttir.
Dagnámskeið: 2., 9.og 16. mars kl. 10-12.
Kvöldnámskeið: 25. apríl, 2. og 9. maí
kl. 19:30-21:30.
Verð: 17.000 kr.

Málað og teiknað með þæfðri ull, og útsaumi.
Skemmtileg aðferð sem gefur nýja möguleika.
Hver og einn skapar eftir eigin skissu sem verður að
fallegri mynd.
Kennari: Guðrún Hadda Bjarnadóttir, myndlistamaður.
Kvöldnámskeið. 18., 25. feb. og 3. mars kl. 18-20.
Verð: 14.500 kr.

Rennibekkur grunnkennsla
Á þessu námskeiði verða kennd undirstöðuatriði trérennslis.
Kennari: Þorleifur Jóhannsson.
Hvenær: Dagsetning auglýst síðar.
Verð: 12.000 kr.

Gróðurkassi fyrir ræktun
Smíðaður er gróðurkassi með loki eða kassi á hæðum.
Í lok námskeiðis fáum við skemmtilegt innslag frá
fróðum manni um ræktun matjurta.
Kennari: Arnar Yngvason.
Kvöldnámskeið: 19., 26., 28. apríl og 3. maí
kl. 17-19.
Verð: 12.000 kr.

Konur og kollar
Byrjendaprjón
Kenndur verður grunnur í prjóni. Prjónað verður einfalt
stykki, garnið er innifalið.
Kennari: Þóra Karlsdóttir myndlistamaður
Dagnámskeið: 2, 9, og 16. feb. kl. 13:00-15:00
Verð: 9.000 kr.

Smíðaður verður einfaldur kollur úr tré og í leiðinni
læra konur á smíðastofuna, hin ýmsu verkfæri og
vélar.
Kennari: Jóhann Karl Sigurðsson.
Seinnipart: 16., 18., 23. og 25. feb. kl. 17-19:30.
Verð: 19.500.-

Lærðu að spónleggja.

Leirmótun fyrir byrjendur.

Á þessu námskeiði er kenndur skurður og meðhöndlun
á spón. Búin er til innfelld mynd úr spón. Skemmtilegir
möguleikar.
Kennari: Guðrún Björg Eyjólfsdóttir.
Seinnipart: 7., 14. og 21. mars kl 17-19.
Verð: 9.000 kr.

Á námskeiðinu verða kennd undirstöðuatriði í leir
mótun, litanotkun og skreytingar á leir. Námskeiðið er
góður grunnur sem nýtist í sjálfstæðum vinnubrögðum
á leirstofunni okkar.
Kennari: Hrefna Harðardóttir.
Dagnámskeið: 11., 16., 18. og 25.feb. kl. 9:30-11:30.
Kvöldnámskeið: Apríl/maí kl. 18-20.
Verð: 22.500 kr.

Fluguhnýtingar – NÝTT!

Skrautskrift.

Hjólaviðgerðir – NÝTT!

Image transfer/ yfirfærsla mynda – NÝTT!

Nemendur fá tilsögn í að hnýta lokahnút fyrir flugur
og binda niður efni, áherslan verður lögð á straumflugur, Þingeying, Heimasætu, Dentist og Black Ghost.
Áhöld og allt efni innifalið, að loknu námskeiði munu
nemendur fara heim með þrjár veiðilegar flugur til að
egna fyrir fisk.
Kennari: Guðmundur Ármann.
Kvöldnámskeið: 8., 11., 15., og 18. feb. kl. 17-19.
Verð: 15.000 kr.

Á þessu námskeiði eru kennd undirstöðuatriðin í
skrautskrift. Tilvalið fyrir fermingarkortin.
Kennari: Hugrún Jónsdóttir
Dagnámskeið: 1., 3., og 8. mars kl 13-15.
Kvöldnámskeið: 7., 14., og 21. mars kl 19-21.
Verð: 12.000 kr.

Kennd verða grunnatriði í hjólaviðgerðum. Dekkjaviðgerðir, stilling á gírum, bremsum o.þ.h.
Kennari: Teitur Hafþórsson.
Kvöldnámskeið: 9. maí kl. 18-21.
Verð: 5.500 kr.

Yfirfærsla ljósmynda, gefur skemmtilega möguleika,
hægt að færa yfir á flesta slétta fleti. Með þessari
aðferð opnast ný tækifæri í að búa til persónulegt
myndverk sem þú útfærir á þinn hátt. Hægt nota eigin
myndir og texta saman.
Kennari: Þóra Karlsdóttir,myndlistamaður.
Kvöldnáskeið 9. og 10. feb. kl. 17-19.
Verð: 12.000 kr.

Lágmynd – leir – NÝTT!
Á námskeiðinu lærir þú að búa til lágmynd úr leir sem
hægt verður að stilla upp eða hengja upp á vegg.
Farið verður yfir aðferðir við að breyta tvívíðri mynd
í þrívíða og hvernig gengið er frá yfirborðinu. Námskeiðið hentar bæði byrjendum sem lengra komnum.
Kennari: Rebekka Kühnis, listakona.
Kvöldnámskeið: 22., 25., 29. feb. og 3. mars kl. 18-20.
Verð: 22.500 kr.

Brjóstmynd – leir – NÝTT!
Á námskeiðinu lærirðu að móta brjóstmynd sem er
stærri skúlptúr úr leir, holan að innan. Hver og einn
ákveður hvort hann mótar brjóstmynd eftir fyrirmynd
eða án fyrirmyndar. Námskeiðið hentar vel lengra
komnum en einnig byrjendum.
Kennari: Rebekka Kühnis, listakona.
Kvöldnámskeið: 7., 10,. 14., 17. og 21. mars kl. 18-20.
Verð: 25.000 kr.

Kjólabreytingar – NÝTT!
Lærðu að sauma þína eigin flík.
Byrjandanámskeið, kenndar verða grunnaðferðir í
fatasaumi. Nemendur sauma einfalda flík, að eigin
vali. Nemendur taki með sér efni og snið.
Skráðu þig núna og saumaðu þig inn í framtíðina.
Kennari: Þóra Karlsdóttir, myndlistamaður.
Kvöldnámskeið: 2., 9. og 23. maí kl. 14-17.
Verð: 18.000 kr.

Gefið gömlum kjólum nýtt líf. Hér gefst tækifæri á að
skapa nýjan einstakan og skemmtilegan kjól sem á
engan sinn líkann, efnisval og samsetning á sér engin
takmörg. Endurnýting er framtíðin.
Kennari: Þóra Karlsdóttir myndlistamaður.
Dagnámskeið: 4. og 11. feb. kl. 15-17
Verð: 6.500 kr.

Textilnámskeið – NÝTT!

Saumanámskeið fyrir lengra komna
Nemendur koma með sína eigin saumavél (ef þú átt
ekki, þá eru til vélar hjá okkur) Upprifjun í að taka upp
snið og öll kennsla við að sauma fallega flík. Nemandi
kemur með efni og snið.
Kennari: Svava Daðadóttir saumakona.
Kvöldnámskeið: 22., 24., 29. feb. og 2. mars,
kl. 19-21:30.
Verð: 25.000 kr.

Lærðu að prjóna einfalda lopapeysu,
Kennd verða undirstöðuatriðin í lopapeysuprjóni og
prjónuð ein falleg lopapeysa úr léttlopa. Þátttakendur
koma sjálfir með léttlopa.
Kennari: Þóra Karlsdóttir, myndlistamaður.
Kvöldnámskeið: 11., 14., 18. og 20. apríl kl. 17-19.
Verð: 12.500 kr.

Námskeiðið hefur slegið í gegn fyrir sunnan og er
núna í boði hjá okkur. Textillitun: kenndar verða
litunaraðferðir í gufun og brot í efni sem nota má að
skemmtilegan hátt. Þrykk: kenndar verða margar
aðferðir sem gefa endalausa möguleika í flottri
útkomu. Haft verður að leiðarljósi að auðvelt sé að
halda áfram að vinna heima að námskeiðinu loknu.
Kennarar: María Valsdóttir, textílhönnuður
og Heiða Eiríksdóttir, fatahönnuður.
Helgarnámskeið: Föstudag kl. 17-20.
Laugardag kl. 11-17 – sunnudag kl. 11-16
Verð: 35.000 kr.

Leirnámskeið
Kenndar verða bæði hefbundnar og óhefðbundnar
aðferðir í mótagerð og steypu á Postulínssteypumassa.
Yfirskrift er: höfum gaman saman, leitum að barninu
í okkur og hugsum út fyrir rammann. Finnum nýjar
hugmyndir sem koma jafnvel okkur sjálfum á óvart.
Kennari: Hólmfríður Vídalín Arngrímsdóttir, leirlistakona.
Seinnipart: 2., 9., og 23. maí kl. 17:30-20:30.
Verð: 32.000 kr.

Minningateppi
Búðu til þitt eigið minningateppi. Settu saman brot
sem hafa fylgt þér í gegnum lífið og þér þykir vænt
um. Blandaðar aðferðir við samsetningu á frumlegan
og skemmtilegan hátt. Stærð u.þ.b. 50x50 cm.
Kennari: Þóra Karlsdóttir myndlistamaður .
Dagnámskeið: 17., 24. feb. og 2. mars kl. 13-1.5
Verð: 9.500 kr.

Samfélags- og mannréttindadeild
Handverksmiðstöðin Punkturinn

