Hemligt meddelande

Workshop med Smarta Textilier för barn 9 – 15 år på Karlsgården Järvsö i sommar.
Vi ser utställningen Under ytan och funderar över vad ett skamplagg från 1700-talet kan ha
för betydelse för oss idag. Inspirerade av utställningen broderar vi ett hemligt meddelande
med konduktiv tråd. Döljer det broderade med ett termokromt material. Tråden värms upp
och det hemliga meddelandet avslöjas.
Handledare: Konstnär Margareta Danhard.

Öppen Workshop

Onsdagar 1, 8 och 15 juli samt
lördag den 18 juli. Kl. 12-16.
Ingen kostnad.

Ingen anmälan, kom en stund eller hela dagen. Begränsat antal, anmäl om du vill vara säker
på att få plats. Vi använder en materialsats liknande den på bilden. På ett enkelt och
experimenterande sätt arbetar vi med smarta textiler. Broderar och kopplar till elström. Vi
gör ett interaktivt verk där betraktaren kan påverka vad som ska synas genom att trycka på
knappen och se det hemliga meddelandet.

Workshop ”dagläger”
Tisd.-fred. 11-14 augusti, kl. 12-16.
För barn/ungdommar i Ljusdals kommun. I mån
av plats även utifrån kommunen. Begränsat
antal platser så först till kvarn gäller.
Ingen kostnad för lägret.
Anmälan senast 19 juli till Margareta Danhard,
danhard@ljm.se, mobil 073-073 3693.
Ange namn, ålder, adress och
kontaktuppgifter(tele/mail).

El av

El på

Här har vi möjlighet att fördjupa oss i hur det tänkta hemliga meddelandet kan se ut i en
exempelvis tredimmensionell form. Vi gör egna enklare former/skulpturer i kombination
med den smarta textilen. Möjlighet kommer att ges att ungdommarnas arbeten också
kommer att få ställas ut med utställningen Under Ytan när den visas på fler platser i länet.
Workshopsen ingår i Projektet Å hon tjöt oupphörligt och finansieras i huvudsak av Region Gävleborg och Kulturarbetsförmedlingen, samt
av de deltagande kommunerna. Vidare i samverkan med Konstföreningarna och Hemslöjdsföreningarna i Gävleborgs län, samt sommaren
2015 med Järvsö Hembygdsförening. För info: www.ljusdalsbygdensmuseum.se.

