Välkommen till NORDISKT BOKBINDARE-SEMINARIUM
11-15 juni 2016
på Leksand Folkhögskola i Sverige
Detta är en unik inbjudan till bokbindarna i Norden!
Vi hoppas att många, äldre och yngre kolleger, med egna verkstäder, anställda på arkiv och
bibliotek vill ta tillfället att träffa yrkesbröder- och systrar, lyssna till spännande föreläsningar,
delta i diskussioner, bidra med egna idéer, ha kul!
Bli inspirerad till inbindning av ditt Nordiska Bokband!
Leksand Folkhögskola har en treårig bokbindarutbildning sedan mer än 20 år. Vi bor och äter alla
måltider på skolan som ligger vackert i Leksand vid sjön Siljan i Dalarna.
Du anmäler dig genom att sätta in deltagaravgiften på 1 500 SEK (bindande anmälan) genom att
använda nedanstående uppgifter:
ACCOUNT No: 1344 15 59258
Danske Bank
Box 7111
SE-103 87 Stockholm, Sweden
Uppgifter vid utlandsbetalning:
IBAN: SE58 1200 0000 0134 4155 9258
SWIFT-BIC: DABASESX
Glöm inte att ange ditt namn på betalningen!
(Payment should be made out to: Bokbindarmästareföreningen i Stockholm, Box 55 525,
SE-102 04, Stockholm, Sweden)
Pengarna behöver vara oss tillhanda senast den 29 februari (pengarna betalas endast tillbaka
på grund av sjukdom).
Kostnaderna för 4 dygn i enkelrum är 1 600 SEK och för del i rum 1 100 SEK. Måltiderna
(helpension), 1 510 SEK. En faktura för kost och logi får du i god tid direkt från skolan så att allt
är klart när du kommer.
Boka upp dig på önskat boende genom att klicka här.
För att seminariet ska kunna genomföras måste vi bli minst 30 deltagare.

Program (med reservation för mindre ändringar)
Lördag 11 juni
Alla anländer till Leksand
19.00
Söndag 12 juni
7.00 - 8.00
8.30
12.30
14.00
17.30
19.00
Måndag 13 juni
7.00 - 8.00
8.30

12.30
14.00

17.30

Middag, incheckning och information

Frukost
Utflykt med buss till Djura Bok- och Pappersverkstad –
”Workshop med tryck”, www.djurabok.se
Tillbaka för lunch på skolan
Föreläsning ”Grafisk Design” – Lotta Kühlhorn, www.kuhlhorn.se
Middag
Föreläsning ”ProBok” Helena Strömqvist, probok.alvin-portal.org/alvin

Frukost
Pergament & Skinn, renovering/konserveringsfrågor, diskussion.
Föreläsare och diskussionsledare är Marianne Lund Petersen, från
Kungliga Biblioteket i Köpenhamn, Johanna Röjgård Sjöberg,
Kristina Enhörning och Magnus Öberg
Lunch
Debatt om handbokbindarutbildningen i Norden, framtid –
möjligheter. Med rektorn för Leksand Folkhögskola och representant
för Sveriges Hantverksråd.
Middag

Kvällen öppen för mera diskuterande, diskussion kring Nordiska Bokband.
Filmkväll: Youtube/CD-rom/mm./Tema tryck och bind. Ta med sådant du gillar!
Tisdag 14 juni
7.00 – 8.00
8.30

17.00
18.30
20.00

Frukost
Workshops för Pappersdekorering, 3 stationer för olika tekniker;
klistermarmorering, klassisk marmorering och ”moderna tekniker”
Lunch
Pappersdekorering forts.
Middag
Föreläsning om Guld – Martin Ragnar, forskare och författare
Supé & Avslutning

Onsdag 15 juni
7.00 – 8.00

Frukost och hemresa

12.00

