Skal du være med på Årets Skud På Stammen®
Eventyr
I år bevæger vi os ind i eventyrets verden – vi har som udgangspunkt valgt eventyret ”Bord dæk dig”, og
derfor fremstiller vi i år kun laver spiseborde og spisebordsstole.
Eneste lille undtagelse er, at vi i år også arbejder med tilhørende lamper – det er glarmestrene i Holbæk, der
laver lamperne i en særlig Skud På Stammen® workshop for glarmesterelever

”Bord dæk dig” er et eventyr, der handler om tre unge mænd, som alle lærer et håndværk og til sidst lærer at
arbejde sammen – og så optræder der en virkeligt ubehøvlet ged.
Det var oplægget som vores designere fik, med besked om at vi ville kunne se eventyret i deres møbler. Ud
af de indkommende forslag præsenterer vi 5 forskellige eventyr:
•
•
•
•
•

Tommelise
Den lille pige med svovlstikkerne
Bord dæk dig
Klodshans
Tinsoldaten

I år arbejder vi i birketræ.
Der bliver afholdt et informations og præsentationsmøde under 3 days of Design på Design Werck,
Krudtløbsvej 18, Holmen, hvor vi præsenterer de færdige forslag – du skal skrive til Torkel Milling på
tmi@nextkbvh.dk, hvis du godt vil inviteres til dette møde.

Som noget nyt, har vi valgt at Skud På Stammen® skal sætte et særligt fokus på samarbejdet. Derfor har
sat vores designere i hold med hinanden.
Det samme kommer til at gælde for vores elever – i år skal I arbejde i hold og alle være med til at løse
opgaverne i forbindelse med jeres projekt. Vi har taget en uge ud af Skud På Stammen®, så workshoppen
kun er 3 uger lang – hvis vi skal nå at blive færdige på den tid, er det nødvendigt at arbejde i grupper.
Skud på Stammen® er et påbygningsforløb for Møbelsnedkerer og polstrere.
Du kan deltage som lærling efter du har passeret 3 hovedforløb og som ny udlært svend, dvs. at det tæller
som et ekstra skoleophold, hvor din mester får refusion fra AUB, mens du er på skole.
I år afholder vi Skud På Stammen® 2019 workshoppen i uge 32 – 34 (5.-23. august)
Glarmester workshoppen afholdes i uge 25 (17. – 21. juni)

Tilmelding for møbelsnedkere og polstrere til Jørgen Richter på jric@nextkbh.dk senest den 3. juni 2019
Tilmelding for glarmestrere til Jesper Ræstrup Hald på jrh@eucnvs.dk, senest den 3. juni 209

