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KUNST OG KULTUR
Hordaland
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
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Galleri Butikken
Strikketur til Shetland
Tur til Island. Kultur,
natur og handverk
Delta på handverksmesse
på Island

Jeg ønsker velkommen til spennende opplevelser og kunnskapsbaserte aktiviteter innen kunst og kultur
i spesielle omgivelser på Vestlandet og i ”Vesterled”.
Sommerakademiet ble etablert i 1999 av Karin Flatøy Svarstad og er i dag organisert som en forening
med hovedbase i Kalvåg. En perle, en ”sørlandsidyll” på Vestlandet i Bremanger kommune i Sogn og
Fjordane.
Sol og regn gir skiftninger i været, og det værbitte landskapet vil fascinere deg
der det ligger – helt ytterst ved kysten, i havgapet mot storhavet, med vill, vakker og varierende natur. Et opphold ved Sommerakademiet i slike omgivelser
vil gi deg inspirasjon og kreativ utvikling. I tillegg får du som deltaker faglige,
kunstneriske og kulturelle opplevelser.
I Kalvåg er det etablert et kultursenter. I de gamle butikklokalene fra 50-tallet ligger Galleri Frøya, verksteder, undervisningslokaler, butikk og Galleri
Loftet med stor takterrasse. Galleri Frøya har skiftende utstillinger og aktiviteter. I Galleri Butikken finnes et stort utvalg av kunsthandverk og spennende gardsmat-produkter.
Sommerakademiet har som mål å skape kunst- og kulturaktiviteter i distriktene, bygge
nettverk i ”Vesterled” og tilrettelegge for samarbeid og utveksling innen kunst, kultur og
handverk.
I år tilbys spennende turer i ”Vesterled”, til Shetland og Island.
Det er over lang tid utviklet et nettverk til Shetland, Orknøyene, Island, Skottland og Irland. Kunstnere
og handverkere fra disse landene har undervisning og utstillinger i regi av Sommerakademiet.

I år er Island temaland. I den forbindelse arrangeres tur til Island med vektlegging på kultur, natur
og handverk. Du får oppleve kulturen og naturen på Sagaøya. Handverkere får mulighet til å delta på
den største handverksmessen på Island, presentere og selge sine produkter, delta på utstilling eller en
kan delta bare på turen. Det blir mye å se og oppleve, besøk hos handverkere, handverkssenter, museer og gallerier.
Shetland
Etter en meget vellykket tur sist sommer arrangeres ny ”strikketur” til Shetland med besøk til Unst, den
nordligste av øyene.
Strikketuren har et variert program med besøk blant annet hos spinne- og vevegruppen, strikkeprodusenter og ullvarefabrikk. Man får innsikt i kulturen, blir kjent med folket og samtidig se det særpregede
landskapet.
Sommerakademiet har dyktige og inspirerende instruktører fra inn- og utland med lang erfaring på sine
områder. I år presenteres flere nye instruktører og nye kurssteder langs kysten av Vestlandet.
I Møre og Romsdal arrangeres kurs i toving på Hopen på Smøla. Kurs i akvarellmaling på den idylliske
øya Flatøya i Sande kommune. Opphold i det særpregede kystmiljøet gir inspirasjon og påfyll i en hektisk hverdag.
I Hordaland er Lyngheisenteret valgt som kurssted på grunn av sine flotte omgivelser og et unikt og
særpreget bygg med atmosfære i kystlandskapet.

NB! Det ligger mye arbeid i dette programmet, ikke kast det, del det heller med andre!!

KURS I SOGN OG FJORDANE
Kurs 1. 21.06. – 24.06. Toving med ulike fibrer

Kr. 2600,-

Instruktør: Christina Zofal fra Frankrike.

Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune.
Christina vil fokusere på ulike typer fibre, slik som lin, angora, kanin, alpakka m.m. Hver fiber har spesielle egenskaper, og ved å blande sammen ulike typer vil en få spesielle uttrykk i filten. Christina
oppnår spesiell effekt ved å karde sammen farget ull og ulike fiber.Teknikken gir deg mulighet for å
lage fine effekter som kan utnyttes i klær, hatter, vesker og sjal. På kurset eksperimenterer man og
kommer fram til et resultat du kan arbeide videre med. I samarbeid med Christina finner du ut hva
du kan utnytte de ulike effektene til, og hun veileder videre i prosessen.
Christina er leder for de franske filterne. Hun har arbeidet med ull og toving i mange år og har et
internasjonalt ry som filtkunstner.
Undervisningen foregår på engelsk Begrenset antall deltakere.
25t. Kurset passer for alle som vil prøve nye teknikker innen toving.

Kurs 2.

24.06 – 28.06.

Toving med fokus på overflaten

Instruktør: Christina Zofal fra Frankrike.

Kr. 2600,

Ny instruktør i år.

Sted: Kalvåg i Bremanger kommune.
Kurset bygger på innholdet i kurs 1, og du kan gå videre fra kurs 1 for å fordype deg i arbeidsteknikken. På kurset får du innsikt i hvordan du kan arbeide med strukturer i overflaten på filten og
hvordan du kan fremstille spesielle utrykk og spennende effekter. Dette er et område med utallige
muligheter som det vanligvis er lite fokus på. De fleste benytter ullen slik den kommer fra fabrikk.
Teknikken er nyttig i forhold til å få struktur på overflaten og gi den liv og spenning.Teknikken egner
seg til alle typer produkter. Christina gir individuell veiledning i toveprosessen. Hun har hatt flere
utstillinger og har lang erfaring i å undervise.
Undervisningen foregår på engelsk. Begrenset antall deltakere.
25t. Kurset passer for alle som ønsker å utvikle sine kreative sider og prøve noe nytt.

Kurs 3.

22.06. – 26.06.

Trykketeknikker på tovede flater

Kr. 2600,-

Instruktør: Karin Petersen fra Danmark. Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune.
På dette kurset får du anledning til å fremstille personlige stoffer i filt eller silke ved bruk av tekstiltrykk. Det finnes mange muligheter ved å kombinere teknikk og materialer.Teknikken åpner for nye
måter å fremstille mønster på overflatene. Innføring i trykketeknikk, fargebruk og komposisjon, du
får kjennskap til hvordan man trykker på filt før den er ferdig tovet og etter endt filteprosess.
Det arbeides med pigmenter og enkle trykkeredskaper. Man kan trykke på nunofilt, silke og ren ull-

filt. Du får innsikt i hvordan du kan reservere på filten for å oppnå tredimensjonal effekt og hvordan
du kan dekorere den tovede flaten med fargetrykk på filtet ull.
Kurset tar utgangspunkt i trykking, så kjennskap til toving er en fordel.
Karins arbeider er en kombinasjon mellom lett abstrakte og naturalistiske motiv.
Hun er utdannet handarbeidslærer og er en dyktig kunstner. Har eget studio og med lang erfaring i
å undervise. Det gies individuell veiledning i arbeidsprosessen.Tillegg for materialer.
25t. Kurset passer for dem som vil prøve nye muligheter for dekorering på filtete arbeider.

Kurs 4.

26.06. – 29.06.

Trykking og etsing på tekstiler/filt

Kr.2600,-

Instruktør: Karin Petersen fra Danmark.

Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune.
Kurset tar utgangspunkt i mulighetene og effektene innenfor transfer og trykk med pigmenter. Her
finnes opplagte muligheter for utvikling av personlig dekor på tovede arbeider samt på gamle tekstiler som klær, gardiner, puter osv. Du får arbeide med prøver og eksperimentere på forskjellige
typer tekstiler.Videre får du innsikt i ulike metoder for å overføre bilder på tekstil/tovede flater, og
hvilke egenskaper de ulike pigmentene har. Det blir gjennomgang av etsing med pigmenter, og du får
se på muligheter her.Ta med bekledningstekstiler og gi dem ny design. Karin har med mange prøver
der du kan se hvilke muligheter man har med trykking, farging og etsing. Karin skriver bok om filt
og trykk som kommer ut i år. Hun er i tillegg til å være handarbeidslærer utdannet fra Danmarks
Designskole som tekstildesigner. Hun lager tekstilutstillinger og spesialdesign og underviser ved ulike
høyskoler i Danmark.Tillegg for materialer.
20t. Kurset passer for nybegynnere og viderekomne som vil prøve nye muligheter.

Kurs 5. 28.06. – 01.07. Blandingsteknikker

Kr. 2300,-

Instruktør: Margrethe Torp

Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune.
Margrethe Torp er for mange kjent som en dyktig maler og instruktør. Hun har holdt kurs i inn- og
utland i mange år. Margrethe har utdannelse fra blant annet Nansenskolen, Manchester College of
Art og Statens Håndverks og Kunstindustriskole. Hun har skrevet flere bøker, den siste kom ut høsten 2004. I år er hun instruktør på et spennende kurs i blandingsteknikker.
Om det er fint vær skal vi tegne og male ute.
På kurset får man innføring og mulighet til å arbeide med flere teknikker som akvarell, tegning, litt
fargelære, komposisjon og perspektiv. Dette gir gode muligheter for å prøve seg på ulike teknikker
og dermed få frem personlig utrykk og motiv. I Kalvåg er det mange inspirerende motiv å velge
mellom. Margrethe gir individuell veiledning, og deltakerne har anledning til å arbeide med egne problemstillinger og motiver.
25t. Kurset passer for alle.

Kurs 6.

26.07. - 31.07.

Kurs i å sy og trykke på skinnfell

Kr. 3700,-

Instruktør: Britt Solheim.

Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune
I Norge har vi lange tradisjoner for å sy skinnfeller og dekorere dem med mønstre og ornamenter.
Britt Solheim har lang erfaring i å sy skinnfeller og med mønstertrykk på skinnsiden.
På dette kurset lærer du å sy skinnfell, dekorere den ved å komponere mønster med trykking på
skinnsiden. Du kan velge å arbeide med skinn fra ulike saueraser. Du kan ta med egne skinn eller
kjøpe skinn hos Britt.
Du kan komponere ditt personlige mønster ved å benytte treblokker til trykking. Mønsteret er
utskjært i tre med spesielle motiv. Britt har med en stor samling av mønsterblokker som du kan
velge mellom for å få personlig dekor og motiv.
Du kan velge om du vil ha en skinnfell med lang eller kort ull. En skinnfell er god å ha i en babyseng,
i godstolen eller som dekorasjon på veggen, den er et helt møbel i seg selv.
Britt har lang erfaring med undervisning, og hun har skrevet bok om teknikken.Vi ser frem til å bli
kjent med henne og hennes metoder og teknikker.
Begrenset antall deltakere.Tillegg for bruk av mønsterblokker.
40t. Kurset passer både for både nybegynnere og viderekomne.

Kurs 7. 02.08. - 05.08. Broderi tovet ull og papir m.m
Instruktør: Solveig Leikvoll. Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune
På dette kurset får du innsikt i hvordan man kan bruke symaskinen kreativt til broderi på tovet ull, papir og tekstiler. Solveig er dyktig til å brodere fritt med maskin. Dette vil hun formidle gjennom praktisk demonstrasjon, ulike oppgaver og ved blant annet vise sine produkter.
Hennes motiv er ofte humoristiske og fremstilt som figurer eller portrett. Du får ta i bruk mange teknikker for å få frem spesielle effekter. På
kurset gjennomgås teknikker for blant annet portrett og figurer og ellers
hvordan man dekorerer og bygger opp motiv.
Bakgrunnsmateriale kan være tovede flak i ull eller blanding av ull og silkestoff. Dette er materialer som egner seg svært godt til å brodere på.
Du oppnår en spennende tredimensjonal effekt på overflaten, dette gjør
at arbeidene får særpreg og blir unike. Solveig har skrevet og illustrert
bok, arbeidet og eksperimentert med broderi i mange år.
25t. Kurset passer for alle.

Kr. 2300,-

Kurs 8. 01.08. – 05.08. Akvarellmaling og tegning

Kr. 2700,-

Instruktør: Aud Rye.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune
Aud sine kurs er alltid populære. Hun har vært fast instruktør ved Sommerakademiet siden starten
i 1999. Aud er en kapasitet og en fantastisk instruktør. Hun vil med pensel i hånd og kvikke replikker inspirere deg til lek med farger i akvarellens verden. Det blir tid til tegning med ulike
teknikker. Uansett om du er nybegynner eller øvd, vil du ha utbytte av kurset. Du får fordype deg i
motiv og teknikk frem til ferdig bilde.
Omgivelsene i Kalvåg gir gode muligheter for inspirasjon både til tegning og maling. Alle deltar i
arbeidsprosessen, da Aud går frem skritt for skritt.
Mange kjenner henne fra Kunst for Alle, der hun i flere år var fast skribent. Aud er en dyktig formidler og har lang erfaring i å undervise fra inn- og utland.
30t. Kurset passer for alle.

Kurs 9.

02.08. – 05.08.

Akrylmaling

Kr. 2300,-

Instruktør: Liz Rekve Ny instruktør i år.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune
Liz maler og formidler sitt utrykk gjennom abstrakte motiver. Fargene er glade og friskt satt sammen. Hun er udannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, har malt i mange år og har hatt flere utstillinger. Hun er del av et kreativitetsteam i Kan-skje i Oslo, der utgangspunktet for arbeid er kreativitet og nettverksbygging.
På kurset får du mulighet til å ta del i flere prosesser og praktiske øvelser, slik som fargelære og
sammensetningene av akryl, komposisjon og ulike arbeidsmetoder og teknikker. Dette gjør maleriet spennende og fullendt. Bruk av abstrakte og figurative motiver som verktøy for å komme frem til
din egenart. Det vil og bli en del fellesøvelser. Liz gir individuell veiledning og mulighet til fordypning
i eget arbeid.
I omgivelsene i Kalvåg finnes mange inspirasjonsmuligheter, lyset er spesielt, og atmosfæren er god
for fantasi og kreativitet.
25t. Kurset passer for alle.

Kurs 10: 05.07. - 08.07. Kunst og kulturverksted for barn

kr. 1700,-

Instruktør: Anita Liset Kvalvåg og Karin Flatøy Svarstad.
Sted: Kalvåg i Bremanger kommune
Dette er et tilbud til barn og unge i alderen 10-15 år. Foreldre og andre kan delta om det er ønskelig. Innføring i emner som perspektiv, komposisjon, tegne- og maleteknikker. En prøver ut flere teknikker og materialer, bl.a. ull og det man finner i naturen. En del av aktivitetene foregår ute. En tar

med tegnesaker og lar seg inspirere av de fine omgivelsene i Kalvåg. Undervisningen tilpasses alder
og vil øke gleden ved å skape gjennom kreativt arbeid og professjonelle tekniker.
Det er lagt opp til besøk og omvisninger i Kalvåg og kortere turer i det fine turområdet og kystlandskapet.
20t Aktivitetene passer for alle.
Minimum 6 deltakere.

KURS I HORDALAND
Kurs 11.

05.10. – 07.10.

Akrylmaling

Kr. 2100,-

Instruktør: Grethe Berge
Sted: Lyngheisenteret på Seim i Nordhordland
Kurset gir innføring i akrylmaling der det blir lagt vekt på fargevalg, komposisjon, preparering av plater og lerret. Grethe er
berømt for sine fantastiske blomsterbilder, men hun maler mye
mer en det. Hennes stilleben er flotte og landskapsmaleriene
harmoniske i avstemte farger. Grethe har hatt undervisning ved
Sommerakademiet i flere år. Hun er en dyktig kunstner, har hatt
mange utstillinger og har lang erfaring i å undervise. Det blir
individuell veiledning og gode råd fra Grethe i maleprosessen
frem til ferdig motiv.
20 t. Kurset passer for dem som har malt litt.

Kurs 12.

05.10. - 07.10.

Nunofilting Toving med finfibret ull og silkestoffer

Instruktør: Karin Flatøy Svarstad.

Kr. 2100,-

Sted: Lyngheisenteret på Seim i Nordhordland
Kurset fokuserer på finfibret ull som materiale i kombinasjon med tynne tekstiler som f.eks. silke.
Nunofilting er en egen teknikk innen toving. Navnet betyr ”stoff som ikke er vevet” På kurset får en
innføring i hvordan man kombinerer finfibret ull og silke i samme arbeidsprosess. Kombinasjon av
silke og ull gir en spennende og spesiell struktur i overflaten. Dette kan utnyttes som dekorasjon,
og man kan styre prosessen til en oppnår ønsket uttrykk. Du får innføring i å utvikle egne mønstre.
Du får informasjon om krympeforhold, materialvalg og utstyr. Teknikken gir deg muligheter til å
fremstille bruksting eller produkter til interiør, eller du kan velge å arbeide med tykkere arbeider
som kan bli til bilder eller veggtepper.
Karin er leder og ansvarlig for Sommerakademiet. Hun har arbeidet med toving og undervisning i
mer en 20 år og hatt ansvar for prosjekter i inn- og utland.
20t. Kurset passer for alle.

OVERNATTING KURS 11 - 12 HORDALAND

Overnatting i hyggelige og særpregede omgivelser på Lygra gjestegård like ved
Lyngheisenteret. Stort felles kjøkken og to store stuer danner ramme for god
stemning og fint sosialt fellesskap.
Overnatting pr. døgn. Dobbeltrom Kr. 375 inklusiv frokost.
Tillegg for enkeltrom Kr. 200.
Mat kr. 575 inkluderer, to middager, to lunsjer og kaffe med noe til.
For overnatting kontakt Lygra Gjestegård v/Jacob Lygren Døskeland
tlf. 56 35 50 88 / 930 95 047

KURS I MØRE OG ROMSDAL
Kurs 13. 20.09. – 23.09. Akvarellmaling
Instruktør: Helge Bjørnsen.
Sted: Flatøya i Sande kommune på Sunnmøre

Kr. 2300,-

Kurset foregår i idylliske omgivelser på en liten øy som heter Flatøya på søre Sunnmøre. Øya ligger
like ved det mektige Stadhavet og er en del av øyene som har fått navnet Perlene ved Stadhavet.
Helge Bjørnsen er kjent for mange som en dyktig illustratør og instruktør. Han har undervist ved
Sommerakademiet i flere år. Hans kurs er like populære, og hans motiv varierer fra kystmotiv til fjell
og sæterliv. Helge går frem trinn for trinn så alle kan følge hans maleprosess til ferdig motiv.
Enten du er nybegynner eller øvd, vil du ha utbytte av kurset.
Omgivelsene på Flatøya byr på gode tur- og aktivitetsmuligheter.
Vertskapet Annbjørg og Chris har bygget opp et spennende sted som åpner for trivsel og inspirasjon. For de som ønsker en guidet tur til Dolsteinhola er det muligheter for det.
Dette er en halvdags tur og kan avtales spesielt. Dolsteinhola ligger i havgapet på naboøya Sandsøy,
som er landfast med bru og vei. Hola er en av de dypeste grottene i nord Europa.
25t. Kurset passer for alle.
.
Overnatting, Bed& breakfast i sjøbu og hovedhus på Flatøya. Kr 1800,for kursperioden.
Dette innkluderer overnatting i dobbeltrom med enkel standard og mat.
Tillegg for festmiddag kr, 75,- Tillegg for enkeltrom: kr 200,(Begrenset antall enkeltrom)
For overnatting kontakt: Flatøy Holiday ved Annbjørg/Chris
tlf. 70 02 90 66 mobil: 970 39 250 www.flatoyholidays.com

Kurs 14.

27.09. - 30.09.

Toving av vesker og figurer

Kr. 2300,-

Instruktør: Karin Flatøy Svarstad
Sted: Hopen, Smøla på Nordmøre
Tovede vesker er i skuddet som aldri før. Her kan kreative fasonger og farger utnyttes til fulle. Bruk
fantasien og lag egne vesker og tasker. Du vil få innføring i å lage egne mønstre og hvordan en tover
rundt mal. Dette er en av grunnteknikkene innen toving og kan brukes til å produsere mange typer
produkter. På kurset blir det innføring i materialer og bruksområder, hvordan kombinere ull med
andre materialer. Man får se hvordan ulike fibrer arter seg sammen med ull. Man oppnår spesielle
effekter og strukturer i overflaten.
Ull fra villsauen er en av ullkvalitetene du vil stifte bekjentskap med. Karin er en av de som har
arbeidet lengst med å fokusere på ull fra villsauen og bruk og utnyttelse av denne spesielle ullkvaliteten.
Karin lager spennende små og store vesker som passer til de fleste antrekk. Karin er leder av
Sommerakademiet. Hun har lang erfaring i å undervise og har arbeidet med ull og toving i mange år.
25t. Kurset passer for alle.
Overnatting: Hopen Brygge på Smøla Kr 1800,- for kursperioden. Dette
innkluderer overnatting i dobbeltrom og mat.Tillegg for enkeltrom: kr 200,For overnatting kontakt Hopen Brygge ved Oddrun
tlf. 71 54 0010 mobil: 975 88 025 www.hopen-brygge.no

KOST OG LOSJI VED KNUTHOLMEN I KALVÅG
Dobbeltrom inkl. frokost.
kr. 375,- pr. døgn
Dobbeltrom u/frokost..........................kr. 325,- pr. døgn.
Tillegg for enkeltrom........................... kr. 200,- pr. døgn.
Vask av rom og rorbu er inkludert i prisen.
Det finnes kokemuligheter til alle overnattingsstedene.
Deltakerne innkvarteres sammen i rorbu eller leilighet om ikke
annet er avtalt og deler kjøkken og bad.
Ledsager er hjertelig velkommen
Pakkepriser:
til å benytte de mat- og
Dagpakke (lunsj og middag).......................................kr. 385 pr. døgn.
overnattingstilbudene som er nevnt.
Pakke m/overnatting, frokost og middag................kr. 625 pr. døgn
Pakke m/overnatting, frokost, lunsj og middag......kr. 760 pr. døgn
Pakkeprisen gjelder i dobbeltrom og er inklusiv dagens lunsj og middag. For andre retter betales ordinær pris.
På grunn av stor pågang bør overnatting reserveres snarest. Begrenset antall enkeltrom.

For nærmere informasjon, kontakt Knutholmen i Kalvåg:
Tlf. 57 79 69 00 fax 57 79 69 01 - www.knutholmen.no

VI DRAR I VESTERLED
Kultur-, natur- og handverkstur

Sagaøya ISLAND
Tidspunkt: 06.08. – 15.08.

Sommerakademiet har Island som temaland i år og inviterer til en spesiell tur i Vesterled.
En Kultur-, natur- og handverkstur med muligheter for å delta på flere aktiviteter.
Avreise fra Bergen med fly.
Island har mye å by på innen kultur og handverk, for ikke å snakke om den fantastiske naturen, de
spesielle fargene, lukten av svovel, alle hestene og sauene. Det må bare oppleves!
Sommerakademiet er invitert til Eyjafjardarsveit kommune for å bidra med aktiviteter til en norsk paviljong på den største handverksmessen i Island. Det blir utstilling,
moteshow, demonstrasjoner, foredrag og salg av norske handverksprodukter. I den forbindelse er du som har handverksproduksjon spesielt invitert til å delta. På messen kan
du profilere deg og dine produkter, demonstrere din teknikk og selge eller stille ut dine
produkter.
Messetidspunkt er: 09.08.-12.08.
Turen er og åpen for deg som ønsker å reise til Island for å se og oppleve landet, kulturen, naturen
og folket, uten å delta på messen.
Under oppholdet i Island oppleves en god blanding av kultur, natur og handverk.
Vi besøker flere handverkssenter og treffer lokale produsenter som arbeider blant annet med horn,
bein, strikking og garving av fiskeskinn.
Det er satt av tid til et helsebringende besøk og bad i den Blå Lagune, en av de varme kildene.
Vi skal se Gullfoss, geysirene og varme kilder. Vi skal besøke flere museer, kunstgallerier og kirker,
vi vil og stifte bekjentskap med et koselig lite julehus.
Turen går over fjellet til Akureyri, den nest største byen i Island, der vi skal ha base i noen dager. Her
finnes museer, små gallerier og en botanisk hage som er vel verd et besøk.Turen går også til Myvatn
for å se det spesielle landskapet – for de som ønsker dette.
Det blir tilbud om kurs for de som ønsker å lære å lage noe i horn og bein fra villsauen.
Island har mange flotte hester, disse vil vi se i flokker beitende i landskapet. Muligheter for å delta
på en to dagers ride- og fottur for de som ønsker å oppleve naturen på nært hold.
Reykjavik Det er avsatt tid til å se og oppleve byen, maten, et yrende folkeliv og ikke minst handle med noe hjem. Reykjavik har godt utvalg i det siste innen mote og man finner mye spesielt innen
kunst og handverk.
En tur til Island glemmer man ikke så lett.
Landet gjør et dypt inntrykk.
Islendingene er ikke mange men de har fått til mye.
Begrenset antall deltakere.
Ta kontakt for informasjon om detaljer og pris.

BLI MED PÅ ”STRIKKETUR” TIL SHETLAND
Opplev et samfunn vi har mye til felles med

Tidspunkt: 03.06 – 08.06.

Som et resultat av Sommerakademiets forbindelser og utvekslinger i Vesterled gjennom flere år, samt
positive tilbakemeldinger etter fjorårets tur, arrangeres ny strikketur til Shetland.
Vi reiser fra Bergen med M/S Norrøna, en stor komfortabel båt med butikker og restauranter.
Overfarten tar ca. 10 timer.
Shetland er et spennende sted å besøke for de som har interesse for ull, strikking og natur.
Vi starter strikkingen allerede på vei over Nordsjøen og blir bedre kjent med hverandre. Det blir
god tid til å utveksle ideer og tanker omkring garn, mønster og teknikker.
Shetland består av 100 øyer, mengder av sauer og vel 22000 hyggelige shetlendere. Lerwick er den
største byen. Her er det mye å oppleve, mange spennende butikker og spesielle bygninger å se.
Lerwick er en koselig og typisk skotsk fiskerlandsby med mange ”smitt og smau”.
Landskapet på Shetland er spesielt – med rolige og harmoniske linjer. Fargene
og lyset er fascinerende, lyng og gras dominerer. Trær finnes omtrent ikke.
Noen kaller dette for det virkelige Vestlandet.
På vår veg gjennom landskapet får vi se flokker med sau og de sjarmerende
små shetlandsponniene.
Det gir en spesiell følelse å komme til landet der vikingene har satt så mange
spor etter seg, og som fortsatt lever gjennom språk og stedsnavn.Vi blir godt
mottatt på Shetland, vi har mye felles historie og shetlenderne er gjestfrie og
hyggelige.
De har lange tradisjoner for å strikke gensere, jakker, luer, hansker, sjal osv.
Spesielt kan nevnes de berømte Fair Isle jumperne med mønster i striper og
med mange vakre farger.
Vi får demonstrert den spesielle lace-strikketeknikken de praktiserer på Shetland. Unst, den nordligste av øyene, er viden kjent for sine tynne fine sjal som er strikket i denne teknikken. Mange av
norsdjøfarerne fra Norge under siste krig kom i land på Unst.
Vi får omvisning i bryggeriet på Shetland som ligger på Unst. Her produseres det mektige smakfulle mørke ølet. Besøk hos Nor Nova, hvor Margaret Petterson har sitt strikkeverksted og sin lille
butikk. Lunsj spiser vi på sjokoladefabrikken. Den er Europas vestligste og lager nydelig konfekt vi
kan kjøpe med oss hjem.
Det blir besøk i ullmottaket i Lerwick med omvisning og en kan handle ull og garn. I Lerwick åpner
et nytt museum denne våren, dette er vel verdt et besøk. I tillegg skal vi se kunstgalleri, spinneri/ullvarefabrikk, sølvsmier og ”strikkebutikker”.
Vi overnatter på gjestehus i Lerwick og på Unst hos Ina og Irene. Her blir vi godt mottatt.
En trenger ikke å kunne strikke for å delta på turen, det er mye å se og oppleve på Shetland.
Ta kontakt for informasjon om detaljer og pris.

AKTIVITETS MENY
Sommerakademiet tilbyr opplevelser, aktiviteter, veiledning og opplæring tilrettelagt
for grupper, firma, enkeltpersoner og barn.
Sommerakademiet disponerer Galleri Frøya, verksteder, Galleri Butikk og undervisningslokale i
Kalvåg. Galleri Frøya ligger midt i Kalvåg sentrum like ved Knutholmen.
Det er anledning å leie verkstedplass for de som ønsker å arbeide enten med toving/filting, maling
eller andre aktiviteter.
I Galleri Frøya/Galleri Loftet kan det arrangeres mottakelser i kunstneriske omgivelser i forbindelse
med feiring av runde dager, bryllup og opphold i Kalvåg. Fin utsikt fra takterassen og omvisning i galleriets utstilling.Ta kontakt for spesielle ønsker.
En kan leie utstillingsplass i Galleri Frøya eller Galleri Loftet. Spesielle betingelser gjelder.
Ta kontakt for informasjon.
Leder av Sommerakademiet, kunstneren Karin Flatøy Svarstad tar imot hospitanter
for kortere eller lengre perioder innen toving/filting.Ta kontakt for mer informasjon.
Sommerakademiet har gavekort for den som ønsker å gi en kursplass i gave.

KORTE KURS I KALVÅG
Moro med ull. Karin Flatøy Svarstad er instruktør.
Her kan store og små prøve ut materialer og teknikker i fellesskap.
Man kan velge mellom flere temaer.
Tilrettelegges for grupper, lag og organisasjoner.
Varighet: 3 til 4 timer. Minimum 8 personer.

Ull er Gull. Aktiviteter for barn og voksne.
Vi benytter ull som kreativt materiale og lager spennende
små ting i tovet ull eller man benytter filtenål til tørrtoving.
Det kan lages mye i ull med enkle teknikker.
Varighet: 3-4 timer Minimum 6 personer.
Seising av kuler/knytte glasskuler.
Dette er en maritim aktivitet som det i sin tid var nødvendig å kunne. Det var ofte barna sin jobb
å seise glasskuler. Du får lære den gamle kunsten å seise/knytte/”bitte” glasskuler.Tauverket knyttes og fungerer som
beskyttelse for glasskulen som ble brukt på fiskegarna.
Varighet: 3-4 timer. Minimum 6 personer.

TURER OG OMVISNINGER
Galleri Frøya i Kalvåg:
Galleri Frøya har skiftende utstillinger, verksteder og butikk med kunsthandverk.
I Galleri Butikken finnes spennende utvalg av kunsthandverk av høy kvalitet, spesielle ting produsert av blant annet kunstnere og handverkere fra Shetland, Skottland, Island og Orknøyene.
Unike presanger til alle anledninger. Spennende utvalg av gardsmat produkter som spekepølser av
hjort og villsau, lefser, hermetisk frukt og tørrfisk fra Island m.m.
I butikken finner du også produktene til Karin Flatøy Svarstad og Kystjakka Kalvåg med tilbehør,
skjørt og hatt i hjorteskinn.

Opplev ”Krambua” og Totland Mekaniske verksted i Kalvåg.
”Krambua”, en ekte gammel krambu slik den var da den var butikk på 1940 tallet. Nå er den
museum med gamle produkter og inventar – en Krambu med atmosfære. Innehaver av Krambua forteller levende fra den gang butikken var i drift.
Totland mekaniske er et gammelt mekanisk verksted som nå er museum og tilgjengelig for publikum.
Her kan man se ting fra krigens dager, gamle mekaniske maskiner og redskap.
Omvisning i Galleri Frøya, Krambua og Totland mekaniske.
Tid ca. 1,5 time. Minimum 8 personer.

Smørhamn handelsstad
I Smørhamn har det vært drevet handel og vandel i generasjoner. Nå er bygningene rehabilitert, og
handelstaden, som ligger idyllisk og skjermet for vær og vind, er åpen for omvisninger. Smørhamn
ligger noen minutters kjøring fra Kalvåg. Omvisning i bygningene, skiftende utstillinger i sesongen,
kaffe med noe til.Transport fra Kalvåg kan avtales.Tid ca. 1 time.
Minimum 8 personer.

Fotturer i Kalvåg med leder.
Turene går fra Kalvåg og tar fra 1 til 3-4 timer. Turene går i lett terreng og passer for store og små.
Det er fin utsikt og turleder forteller om det en ser omkring seg.Velg mellom tre turer.
Minimum 8 personer.

Tur til Havrøyna ved Kalvåg.
Du kan få omvisning eller du kan rusle rundt på den lille øya på egen hånd, se på villsauene som holder til her og ellers nyte freden. Du kan studere livet i fjæra, fiske og deretter grille et måltid mat i
naturen. I sesongen kan det være aktuelt å delta i klipping av villsauene og sortere ullen.
Varighet 3-4 timer. Minimum 5 personer.
Man må i småbåt for å komme til holmene.Transport fra Kalvåg kan avtales.Tid ca. 2-3 timer.
Ta kontakt i god tid for å planlegge en spesiell opplevelse og aktivitet i
Kalvåg/Bremanger
Programmet for Sommerakademiet lar seg godt kombinere med ferie for ledsager og familie. Det er
muligheter for leie av robåt og snekke med gode muligheter for fiske.

FLYTT TIL NORDVESTLANDET OG
LEV DET GODE LIV I FREDELIGE OMGIVELSER VED KYSTEN
Ønsker du å etablere deg med hus på en øy på Sunnmøre? Her er muligheten!
Som oppfølging av Sommerakademiet sitt tema Hus formidles hustomter til kostpris.Tomtene
er byggeklare og ligger fritt og solrikt til på en av Sørøyane på Sunnmøre.
Tomtene ligger på den idylliske øya Voksa, som er en del av Perlene ved Stadhavet. Rundt Voksa
ligger flere små og store øyer med Sandsøy som den største. Her finner man blant annet den
berømte Dolsteinhola, en spennende underjordisk grotte, en av de dypeste i Nord Europa.
Kommunen satser på turisme og trivselfremmende tiltak. I området er det et rikt fugleliv og
store muligheter for fiske og friluftsliv. Det er barnehage og skole på øya. Det er god fergeforbindelse til fastlandet, og med kort vei til Ulsteinvik, Hareid og til Ålesund.
Se nettsiden til Sande kommune: www.sande-mr.kommune.no

UTSTILLINGER
Galleri Frøya, Kalvåg, 22.04 – 05.06.
Maleri, akvareller og tekstilarbeider av ulike kunstnere.

Sommer utstilling
Galleri Frøya, Kalvåg, 16.6. -21.07.

Trondheim
Smøla
Ålesund
Flatøy

Florø

Førde

Bergen

Malerier med Marit Eiksund fra Tjørvåg på Sunnmøre

Galleri Frøya, Kalvåg, 22.07. – 31.09.

Lillehamer

Lyngheisenteret

Oslo
Stavanger

Akvareller med Helge Bjørnsen fra Ålesund

BETINGELSER FOR AVMELDING
Avmelding inntil 4 uker før Sommerakademi kursstart refunderes
kursavgift minus depositum. Av-melding senere enn 4 uker før Sommerakademi kurs
start refunderes 1/2 kursavgift minus depositum. Avmelding senere enn 3 uker før
Sommerakademi kursstart, ingen refusjon. All avmelding må skje skriftlig.
Egne regler for turer er vedlagt turprogrammet.
Det taes forbehold om endringer i det oppsette programmet.

STIPEND OPPHOLD VED
SOMMERAKADEMIET I KALVÅG
Sommerakademiet kan i samarbeid med Bremanger kommune,
Sparebanken Sogn og Fjordane, Gjensidige NOR Forsikring, Knutholmen,
og Domstein Kalvåg AS utlyse gjestestipend med opphold fra 1 til 3
mnd. fra høsten 2007 ved Sommerakademiet sin base i Kalvåg.
Stipendet kan søkes av kunstnere og kunsthandverkere fra inn- og
utland som ønsker et arbeids- og utstillingsopphold.
En disponerer verksted, utstillingsplass, stor takterrasse og overnatting i rorbu
i spesielle omgivelser.
Ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema.
Se informasjon på Sommerakademiets nettside: www.sommerakademiet.com

Nordbye Kunst og hobby,

SMYRIL LINE NORGE
Slottsgt.1
Postboks 4135 Dreggen, N-5835 Bergen

Tel. + 47 55 59 65 20
Fax: + 47 55 59 65 30
post@smyril-line.no
www.smyril-line.no

Strandgaten 7. Bergen
Tlf: 55 33 44 44
Alle hos Sommerakademiet får
10 % rabatt på alt de handler hos
oss! Men man kan oppnå hele 20% rabatt hvis de
konsentrerer kjøpet sitt hos oss...
2 etasjer med kunst og hobby- Midt i sentrum!

Direktefly fra Bergen til Island
Flere ganger i uken
Tlf.: 22 03 40 60
Faks: 22 03 40 51

5915 Hjelmås
Tlf: 56 35 78 00 Fax: 56 35 78 10
Internett: www.ull.no, Mail: hillesvaag@ull.no

Vi tilbyr ull og utstyr til toving.
Kursdeltakerne ved Sommerakademiet
får 10% rabatt.

B
RETURADRESSE: Sommerakademiet Karin Flatøy Svarstad, Skeielia 80, N-5239 RÅDAL

SOMMERAKADEMIET

Kurs blir fylt opp etter hvert
som det melder seg deltakere.

Karin Flatøy Svarstad
Skeielia 80, N-5239 RÅDAL

Ved påmelding betales
kr 1000,- pr. kurs i depositum til konto
nr. 0533 31 78860 merkes med
Sommerakademiet og
kurs nr/tur navn og adresse.
Bindende påmelding.

Tlf. +47 55 13 68 88 fax +4755 13 24 17
mob. +47 952 153 99
Ta kontakt for mer informasjon:

E-mail: soak@c2i.net
www.sommerakademiet.com

Depositum refunderes ikke,
unntak dersom kurs/tur blir avlyst.

Påmelding Sommerakademiet 2007
Navn ............................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Alder ..................

Tlf. Jobb ........................... Pr. ............................ Mobil: ...................................

Email: ...........................................................................................................................................................
Ønsker plass på kurs nr: ..................
Dersom kurset er fullt ønskes plass på kurs nr: ..............
Ønsker å delta på flere kurs: ................. nr: ............... nr: ................ nr: .................
Ønsker
Ønsker
Ønsker
Ønsker
Ønsker

å
å
å
å
å

delta
delta
delta
delta
delta

på TUR (Strikketur) til Shetland:
på Handverksmesse: ........... tur til Island
på tur til Island
på kurs i horn og bein på Island
på Ride og Fottur på Island

.................
.................
.................
.................
.................

Ledsagers navn: ........................................................................................................................................
Jeg kommer med bil: ............. dato: ............. båt: .............. dato: ..............
Underskrift: ...............................................................................................................

