
Indbydelse til efteruddannelse i dragtsyningsteknikker 2020  

(instruktør-dragt, praktisk og teoretisk efteruddannelse) 

 
Så er det igen tid til at glemme verdens fortrædeligheder og tilbringe 

en weekend sammen med ligesindede nørder.  

 

Kurset vil i 2020 omhandle et emne, som ikke har været udbudt tidligere, 

og som er meget spændende. 
 

Emnet vil være: 

 Amagersyninger. 

 
På Amager bliver de hvide syninger ikke kaldt broderi, men syninger, hvorimod 

broderier med kulørt uld eller silke bliver kaldt baldyring. 

 

De hvide broderier på Amager er følgende: 

• Skårkens 

• Witwerk 

• Enkeltudskårs 

• Dobbeltudskårs og  

• Platwerk  

 
 Der vil blive undervist i nogle af teknikkerne på hvidt hørlærred, og der vil blive et 

foredrag, som belyser de kulturelle forhold på øen. 

   

Underviser vil være Laila Glienke, som tidligere har undervist på efteruddannelsen 

 

Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet folkedans Danmarks 

instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter, 

men der kan optages kursister, der har gennemgået nævnte kursus første år. 

 

Der er kun plads til 20 kursister, og optagelse finder sted efter først til mølle-

princippet. 

 

Kurset finder sted på Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup og 

kursusleder vil være Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635 Ishøj, telefon 27 63 19 

29 email: solling@ishoejby.dk 

Hvis der er spørgsmål om kurset, så kontakt endelige kursusleder.    

 

mailto:solling@ishoejby.dk


Ankomst torsdag den 13.2.20 kl. 19.00 og afrejse søndag den 16.2.20 kl. 15.00. 

 

Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj og håndklæder skal 

medbringes. 

 

Tilmelding senest den 31.12. 2019 på Folkedans Danmarks hjemmeside og besked 

om optagelse vil tilgå deltagerne i løbet af december og senest den 20.1.2020. 
 

 

 

Kursuspris vil være:  kr.   5.000 

Tilskud fra LDF:       kr.   1.800  

Din medlemspris       kr.   3.200 

Deltagere under 30 år kan ansøge om et særligt tilskud. 

Der skal indhentes ansøgningsskema, og ansøgningen behandles efterfølgende af Landsforeningens 

styrelse.     

 

 

Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset betales et gebyr på 10% af kursusprisen.  

Ved afbud indenfor 14 dage før kurset betales et gebyr på 50% af kursusprisen.  

Ved pludselig opstået sygdom betales dog kun et gebyr på 25% af kursusprisen med forevisning af 

selvbetalt lægeerklæring. 

 

Mange venlige hilsener og på gensyn 

 

Inge Sølling      


