
 

Indbydelse til efteruddannelse i dragtsyningsteknikker 2022  

(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 2022 omhandle et emne, som ikke har været udbudt tidligere, 

og som er meget spændende. 
 

Emnet vil være: 

Hovedtøj fra det sydlige Sjælland 1840 – 1860 

 
Der vil blive undervist i syning af hovedtøj i fuld størrelse med tilbehør samt 

orientering om udbredelsesområde. 

Hovedtøj af denne type passer til tøjet, som blev brugt i nyrokokko tiden, altså i den 

sidste periode, hvor vi kopierer vores dragter fra, og som stort set er brugt til den hele 

kjole i tidens modesnit. 

 

Undervisere: Kirsten Emiland og Anna-Margrethe Jonsson  
 

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 andet 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: 

27631929, email: psolling@outlook.dk 

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

 

Ankomst torsdag den 17.2.2022 kl. 19.00 og afrejse søndag den 20.2.2022 kl. 15.00. 

Kurset starter med servering af sandwich,   

 

Indkvartering er fortrinsvis på dobbeltværelser og sengetøj og håndklæder skal 

medbringes. 

 



Tilmelding senest den 31.12.2021 på Folkedans Danmarks hjemmeside og besked om 

optagelse vil tilgå deltagerne i løbet af december og senest den 20.1.2022. 
 

 

 

Kursuspris vil være:  kr.  4.500 

Tilskud fra LDF:       kr.   1.000  

Din medlemspris       kr.   3.500 

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      


