1700-tallets dragter
FREDAG D. 22. MARTS

FrivillighedsAkademiet tilbyder en temadag om 1700-tallets klædedragt ”fra bonde til
borgmester”.
Det bliver med spændende formidling om klædedragten og praktiske workshops,
hvor vi sætter fokus på fremstilling af 1700-tals dragter. Du vil blive klædt på til, at
kunne videregive dragtens vigtige betydning og de signaler man udsendte gennem
1700-tallets mode.
Så kom og vær med - og få viden om 1700-tallet.
Praktisk info
Tid: Fredag d. 22. marts kl. 09:30-15:30
Sted: Ringkøbing-Skjern Museums dragtlaug
Dommerkontoret, Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing.
Kurset er gratis! Forplejning kan bestilles i forbindelse med tilmeldingen for 75 kr. pr.
person (morgenkaffe m. rundstykke, sandwich og eftermiddagskaffe m. kage)
Tag evt. stof og mønsterpapir med til workshop 1 eller 2.
Det vil også være muligt at købe på kurset.
TILMELDING senest d. 20. marts kl. 15 på mail: fri@levendehistorie.dk

Billeder fra National Museets samling

Ved tilmelding skal, der angives telefonnr., hvilken workshop man ønsker at deltage
i, samt hvilket museum eller besøgssted man er tilknyttet. Pladserne fordeles efter
først til mølleprincippet (max 20 personer).

Program:
9:30-9:45 Kaffe og velkomst
9:45-11:00 Fælles foredrag:
”Fra bonde til borgmester - 1700-tallets klædedragt”
v. Annette Herbst, Historicum
Annette Herbst er kendt for sin sprudlende formidling.
Med en forkærlighed for godt håndværk og grundig
research har Annette Herbst gjort Historicum til en af de
mest anerkendte producenter af historiske dragter.
Billedet er fra hendes foredrag ”Troens bord - en fortælling om traditioner”.

11:00-12:30 Workshops:
Workshop 1: Særk v. Karin Sabzevari, Rinkøbing-Skjern Museums dragtlaug
Workshop 2: Kyse og sjal v. Nina Løager, Rinkøbing-Skjern Museums dragtlaug
Workshop 3: Inspiration til 1700-tallets mode v. Annette Herbst

12:30-13:00 Frokostpause
13:00-15:00 Fortsættelse af workshop 1, 2 og 3 fra om formiddagen.

Workshop 3 stopper kl. 14, hvorefter man kan gå på workshop 1 eller 2.

15:00-15:30 Eftermiddagskaffe og afrunding

På FrivillighedsAkademiet.dk kan du læse mere om de kurser, der udbydes af kortere eller længere varighed.
Følg nyheder og se billeder fra kurserne på FrivillighedsAkademiets Facebook.

