Velkommen til bokbinderworkshop i Tønsberg 4.  6. juni 2014!
Bøthuns bokverksted er et håndverksbokbinderi i Tønsberg, som ble etablert i 2003.
Vi har en sentral beliggenhet og deler lokaler med Gohli Rammeverksted.
Selve bokbinderiet har ikke store lokaler, men rundt det store arbeidsbordet i rammeverkstedet
er det plass til opptil 12 personer ved for eksempel demonstrasjoner. Vi har også flere
benkeplasser, slik at det kan være mulighet for praktiske workshops.
Vi har tilgang på skjæremaskin, pappsaks, heftelader forgyllerpresser, vakumpresser
passepartoutskjærer, ja stort sett alt som bør være på plass i et bokbinderi

Lisa Bøthun og Anne Zimmermann

Tønsberg er en typisk sommerby som ligger på kysten, 10 mil sør for Oslo.
Det er en av Norges eldste byer, med noe rester av middelalderbebyggelse, blandt annet
Slottsfjellet, en borgruin.
Vi har i anledning sommerworkshopen vært så heldige at vi har fått arrangert en omvisning på
Jarlsberg hovedgård som er et gods like utenfor Tønsberg by. Jarlsberg har to boksamlinger, en
som har tilhørt Herman Wedel Jarlsberg, som var med å skrive den Norske grunnlov. De har
også en flott samling med Art Nouveau bokbind.

Jarlsberg hovedgård

Program
Onsdag 4. juni
Ankomst
Omvisning bokverkstedet og rammeverkstedet
Felles reise med buss og båt til Bjerkø gård
Middag
Torsdag 5. juni
Frokost
Reise til Bøthuns Bokverksted
Workshop
Lunsj
Buss til Jarlsberg Hovedgård
Omvisning biblioteket
retur til Tønsberg
Workshop
Reise til Bjerkø
Middag
Fredag 6.juni
Frokost
Reise til Bøthuns bokverksted
Workshop
Lunsj

Overnatting og middag vil foregå på idylliske Bjerkø gård som ligger i skjærgården utenfor
Tønsberg.
Vi har fått et tilbud på 2 netter med frokost og middag begge dager , pr. pers
enkeltrom kr. 2 310,
dobbeltrom kr. 2 110,
Ta med badetøy!
Det er enkelt å komme til Tønsberg med tog fra Gardermoen Lufthavn, og fra Oslo sentrum går
det både tog og ekspressbuss en gang i timen. Det lønner seg å være tidlig ute med bestilling av
togbilletter for å få minipris.
Dersom du har spørsmål om har lyst til å besøke Oslo før eller etter workshopen, ta gjerne
kontakt for tips og råd!
Lisa: bokbinderlisa@gmail.com / tel + 47 922 54 986

På melding må skje før 28. mai 2014.

