Hvad kan der foregå i gruppen:

ReDesign

Vi arbejder med træ, porcelæn,
cykelslanger, tekstiler og metal
som males, pudses, skrues,
limes.
Kun fantasien sætter
begrænsningerne.
Der arbejdes med loppefund, små
møbler og ting fra huset eller
egne ting.
Det kan ske, at vi arbejder
sammen i mindre grupper om
fælles projekter.

En gruppe der arbejder med at omdanne loppefund til nye, sjove,
brugbare ting. Det kan være mindre møbler der males og laves
om, sammensætte forskellige ting til ”nye ting” eller give de
gamle dåser, fade og tøj nyt liv.
Hvad kan du bruge gruppen til:

Tingene produceres mhp. salg i
Center for Mestring og Café
Toldboden. Ved produktion af
egne ting er der egen betaling

Hvor, hvornår og hvor mange:

•

Udvikle kreativitet og fantasi.

•

Afprøve og tilegne dig færdigheder ift. den kreative proces ud fra de muligheder som materialerne byder på.

•

Øve dig i at tænke ud af ”boksen”, finde nye muligheder og give udtryk for dem.

•

Afprøve og tilegne dig viden om forskellige kreative teknikker.

Pause undervejs i gruppetiden og
vi afrunder samlet kl. ca. 14.35.

•

Opøve sociale kompetencer såsom at indgå i hyggesnak og/eller drøfte mulige
kreative løsninger.

Max 6 personer i gruppen.

•

Øve sig i at være i et rum, hvor der er mange projekter i gang samtidig og at
resultaterne ikke er givet på forhånd.

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:
Acceptere at resultaterne ikke er givet på forhånd.
Interesse for at omdanne loppefund til nye brugbare ting.
Motiveret for at være praktisk og bruge dine hænder.
Vil indgå i et gruppefælleskab og har en positiv indstilling til at samarbejde og indgå på
kompromisser ved fælles projekter

Mødested er haveværkstedet ved
Center for Mestring
Mandage kl. 12.45 - 14.45.

Aktiviteten er modul opdelt og af
ca. 4 måneders varighed.
Der er mødepligt og hvis du er
forhindret er det vigtigt at du melder
afbud - Du skal vide, at du er ventet,
ønsket og nødvendig.

