Bliv elev i Filadelfias kreative værksted

Hvem er vi og hvad står vi for?
Det kreative værksted kan tilbyde dig at mestre et håndværk inden for
brugskunst med følgende faglige temaer:
Syning (sy på maskine og håndsyning). Håndsyning som Patchwork, broderi,
læder teknikker i traktorslange), strik, hækling, vævning, smykker og koldglas.
Vi laver bl.a. produkter som tasker, poser, spande, tørklæder, huer, fade,
figurer.
Hvad kan opgaven eventuelt være:
Håndværks traditioner kombineret med at turer vise en ny vej.
Ideudvikling:

Vi finder inspiration i ugeblade, bøger, internet,
naturen og årstidsbestemt produktion som jule- og
påsketing.

Materialer:

Vi arbejder med materialer som: Stof, skind, læder,
traktorslanger, garn, glas, perler, rester og genbrug. At
kunne se muligheden i at genanvende materialer og
hvilken betydning har det.

Materialelære:

Læring om fx bomuld, hør, uld. Hvad er deres
egenskaber og hvordan behandles disse materialer ved
vask og strygning?

Farvelære:

Læring om at blande farver til farvecirklen, gråskalaen,
harmoniske og kontrast farvesammensætning.

Arbejdsgang:

Produkt:

Struktureret trin for trin tilgang, hvor der kobles
relevante teknikker til. Lære at håndtere maskiner og
værktøj. Produktet kommer i produktion. Niveauet
tilpasses individuelt.
De færdige produkter prismærkes og sælges i kiosken.
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Oprydning:

I løbet af dagen rydder man selv de materialer og
værktøj, man har brugt op.

Praktiske opgaver:

Man får tildelt en gruppe, hvor man hver anden uge
deltager i de daglige gøremål, som bl.a. er at sætte
kaffe over, indkøb, tørre border af. Opgaverne uddeles
dagligt mellem brugerne ved et morgenmøde.

Socialt:

Sideløbende med at mestre håndværket, arbejder vi
med de sociale kompetencer og oplevelsen af
sammenhæng.

Hvilke Job/uddannelse kan praktikken eventuelt føre til?
Job:

Special forretning inden for strik og stof.
Hobby forretninger
Systue
Sælge egen produktion.

Uddannelse:

FGU, HG
Beklædningshåndværker.
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