Karta och vägbeskrivning

Silversmideskurser på Öland i
Böda
www.silverkurser.se

F Adress: Pepparhagsgatan 27,

387 73 Löttorp

Avstånd: c:a 90 km från

Ölandsbron, ca 1:15 timmar.
Ta väg 136 norrut.
Kör till Böda.
Kör igenom Böda samhälle.
Vid skylt Ateljé Fisken på höger sida,
kör vänster in på Pepparhagsgatan,
fortsätt 100 m.
Stopp på Pepparhagsgatan 27.

Lotta och jag, Maria diskuterar en lösning för Lottas armband

Jag som leder kursen heter Maria
Söderholm och har varit verksam i
29 år.
Jag gick på Konstfack under
utbildningen. Jag har jobbat som
kursledare på Folkuniversitetet och
TBV(Sensus). Smycken som du kan göra
själv heter en bok som jag gav ut på
ICA-förlaget.

Kursen anpassas efter vars och ens behov, du som är nybörjare eller du
som kan en hel del om silversmide. Vi möts och inspireras av varandra
under kursen. På kursen kan du göra olika smycken, ringar, armband,
halssmycken & slipsnålar t.ex. Du kan även göra smycken med enkla
infattade stenar samt mindre föremål som t.ex. en skål.
Smedjan ligger i Böda i en liten by som heter Pepparhagen vackert belägen
ca 800 meter från den en mil långa sandstranden på östsidan av Öland.
Det finns plats för 6 deltagare på kursen. I kursavgiften ingår lunch och
fika. Du kan även välja till helpension med boende, frukost och middag.

Kursstarter i Böda 2020
Sommarkurs 2019
v30 – lördag 25 – söndag 26 juli
Kursen startar 08:00 på morgonen.
• Vi arbetar från kl.08:00 till
17:00.
• Avbrott för lunch kl.12:00.
Sista dagen på kursen avslutas
med vernissage och utvärdering
innan vi skiljs åt kl. 17.00.
Kursen omfattar drygt 21
lektionstimmar à 45 minuter och
kostar 3 200 kr inklusive lunch och
fika.
Väljer du till helpension kostar det
ytterligare 600 kr/natt i
tvåbäddsrum (finns 4 bäddar).
Lakan och handdukar ingår.

Kursdeltagare och deras smycken

Inspirationslänkar:
www.konsthantverkscentrum.se (gå in
under medlemmar, klicka på
smyckesbilderna, ofta finns länk till
respektive smeds hemsida).
www.platina.se
www.lod.nu
www.sintra.se
www.silvergarden.se
www.nutidasvensktsilver.se (37 olika
smeder)
Anmälningsavgift för kursen är
1 600 kr. Anmälan är bindande 40
dagar innan kursstart.. Är det något du
undrar över så ringer du eller mailar
mig. 10 % rabatt för mantalsskrivna
på Öland.
Anmälan sker till:
smycken@ateljemariasoderholm.se
eller tel: 0701-90 27 17

Du som har valt helpension i två nätter är välkommen från kl.18.30 dagen
innan kursen börjar, för middag.
• Helpensionsgäster bor i tvåbäddsrum, det serveras frukost, lunch,
middag och fika.
• Dagen avslutas kl.17.00 med middag kl.18.00 för helpensionsgäster.
Du arbetar med egna idéer och får hjälp med det du inte kan vad gäller
teknik & annat. Silver, stenar & kedjor m.m. kan du köpa av mig. Exempel:
en ring kostar c:a 50-150 kr i materialkostnad. Har du eget material går det
bra att ta med. Det är max. 6 deltagare på kursen vilket innebär att du får mer
hjälp av kursledaren, du slipper vänta på lödplats och slipmaskin.

Ö bild v. Det här har Ninni som var nybörjare gjort på en
av helgkurserna. N bild v. Smycken från fyra
helgkursdeltagare. Alla var nybörjare.

Bild på en nöjd David som mitt i
sågningen hade tid att le mot
fotografen.

Smedjan ligger separat på tomten. Du bor i boningshuset intill.
Det går bussar med www.silverlinjen.se från Stockholm till hpl Böda ca 1
km från huset. Från Kalmar med www.klt.se till hpl Pepparhagen 100 m.
från huset.
Är du vegetarian eller har någon födoämnesallergi meddelar du det i
samband med anmälan.
Varmt välkommen med din kursanmälan och frågor via mail eller telefon.
smycken@ateljemariasoderholm.se
0701-90 27 17
Ateljé Maria Söderholm, Åsögatan 135, 116 24 Stockholm
www.silverkurser.se www.ateljemariasoderholm.se

