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Lære hele livet - Leve hele livet!

Her får du den unike muligheten til et spennende fordypningskurs i den
grafiske teknikken koldnål. Passer for både nybegynnere og viderekomne.

Kurslærer: Maria Charlotte Heimsnes
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Grafisk trykk - koldnålsradering, 16. - 18. april 2021

Kursinnhold

Å eksperimentere, utforske og å skape noe eget gir mestringsfølelse. I løpet av denne april
helgen vil du få muligheten å fordype deg i den spennenede teknikken innenfor grafisk trykk
som heter koldnålsradering.

Koldnål er en dyptrykksteknikk, og her risses motivet inn med en koldnål, og det er de dypeste

partiene på platen som skal avgi farge. Etter at motivet er risset ned i plata med koldnålen,

gnir vi trykksverten ned i ripene. Etterpå tørker vi vekk all overflødig trykksverte. Så kjøres

platen gjennom grafikkpressen sammen med fuktet grafikkpapir. Motivet i koldnålsteknikken

kan være veldig detaljert, og på arket blir trykket speilvendt i forhold til motivet på plata.

Dette kurset gir deltakerne mulighet til å fordype seg i den grafiske teknikken koldnål.

Vi vil jobbe med utgangspunkt i egne skisser, tegninger, foto, bilder og gjenstander. Vi starter

med enkle trykk på mindre plater, også jobbe oss opp i størrelse på platene. Vi vil lage collager

av flere mindre trykkeplater, teste ut "puslespillteknikk" hvor vi deler opp trykkeplaten før

innfarging, og setter sammen igjen før trykking. Vi vil også eksperimentere med bakgrunner

og farger. Det er en fordel at deltakerne har jobbet med litt grafikk tidligere, for å ha mest mulig

utbytte av kurset, men det er mulig for ferske trykkere også da individuell oppfølging vil bli

gitt.

www.nnps.nopost@nnps.noKirkeveien 2, 8920 Sømna +47 75 02 92 80



Grafisk trykk - koldnålsradering, 16. - 18. april 2021

Kurslærer

Maria Charlotte Heimsnes fra Stjørdal (f.1975) er en kreativ
pedagog som er svært opptatt av kunsten og kulturens plass i
samfunnet. Hun har tittelen Cand. polit med hovedfag i
pedagogikk, og har i tillegg til 20 års erfaring med grafisk trykk
en bred kompetanse-bakgrunn. Hun brenner for ivaretakelse
og utvikling av de praktiske-estetiske fagene, og jobber for at
både barn og godt voksne skal utvikle sin kreativitet og få
muligheten til å uttrykke seg på mange ulike måter.

Maria startet sin egen bedrift i 2017 som heter Kunst &
Kulturagenten, og har som mål å være en attraktiv aktør innen
kunst, kultur og pedagogikk. Dette er det femte kurset NNPS
har med henne, og på oppfordring fra tidligere deltakere tilbyr
vi i år fire kurs med Maria.

Praktisk informasjon

Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisingsrom

Tidspunkt: Fredag 16. april kl. 18.00 – 21.00
Lørdag 17. april kl. 10.00 – 16.00
Søndag 18. april kl. 10.00 – 13.00

Utstyr: Nødvendig utstyr som papir, plater, trykkfarge og trykkpapir er inkludert i
prisen. Redskap og øvrig utstyr får deltakerne låne hos kurslærer. Alle må
ha på klær som tåler litt flekker ev. et arbeidsforkle.

Målgruppe

ALLE, ung som gammel, som har lyst å fordype seg i koldnålsradering er velkommen! Du
trenger ikke å ha være flink å tegne, og du må heller ikke ha vært borti grafisk trykk før, men det
kan være en liten fordel. Hver enkelt vil uansett få den undervisingen og hjelpen de trenger,
enten du er nybegynner eller har litt erfaring fra før.

Med forbehold om endringer.
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Kursavgift inkl. kaffepauser og materialpakke
kr. 1150,- pr. pers.

Overnatting / Bespisning
1 døgn m/frokost kr. 528,- pr. pers.
1 døgn m/full pensjon kr. 853,- pr. pers.
2 døgn m/ full pensjon: kr. 1460,- pr. pers.
Lunsj kr. 162,- pr. pers.
Middag m/dessert kr. 200,- pr. pers.

Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro og
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Priser

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30 års
erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å belyse
hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.

Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.

Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene. Velkommen til oss!

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!

Påmeldingsenest
6. april
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