TÄLJFEST 2019 PROGRAM
Fredag
13.00		
Incheckning. Uppsättning av tält från kl 13. Tillgång till rum
			kl 16.
14.00-15.00 Öppna workshopar: grunderna i täljning, för ett säkert sätt
			att sönderdela trä.
			
Station 1: Klyva, hugga.
			
Station 2: Bandkniv, täljhäst, täljgrepp kniv, skedkniv.
			
			
			
			

Från kl 14 sker fler aktiviteter parallellt på ämnet slipning;
föredrag med Nils-Johan Labba, demonstrationer av 		
olika slag, träskomakaren Gerald Getkate, i skolans smedja: “vällning av knivblad”, med Per Alneus och mycket annat.

15.00-16.00 Invigningsfika
16.00-17.00 Öppna workshopar: grunderna i täljning, för ett säkert sätt
			att sönderdela trä.
			
Station 1: Klyva, hugga.
			
Station 2: Bandkniv, täljhäst, täljgrepp kniv, skedkniv.
17.00-18.00 Middag
18.00-21.00 Fri täljaktivitet och After Carv vid eldplats med Täljogram.
Lördag
09.00-12.00 Workshops (förbokade)
12.00-13.30 Lunch

13.30-17.00 Under eftermiddagen är det många olika aktiviteter på hela
			området:
			
Barn och ungdomsaktivitet klockan 13.00–16.00
			
Marknad, öppet för allmänheten klockan 13.00–17.00.
			
Föredragen och demonstrationerna börjar 13.30 och pågår
			
fram till 17.00 med paus för fika 15.00–15.30.
13.30-15.00 Föredrag på engelska:
			
Jögge Sundqvist: “What´s in a spoon.”
			
Jane Mickelborough: “The bretontradition of party or wed
			ding spoons.”
13.30-15.00
			
			
			
			
			
			

Demonstrationer:
Nils-Johan Labba: “Duodji- materialval och gravyrteknik.”
Gerald Getkate: “The clogmaker.” Träskomakaren.
Jonas Als: “Eleganta teskedar.”
Anna Casserley: “How to use the axe.”
Adam Hawker: “Carving a crook spoon.”
Per Alnaeus: “Laminering av knivblad.”

15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Föredrag på engelska:
			Gerald Getkate: “Clogmaking.”
			
David Fisher: “Finding flow through slöjd + demo of adze
			hollowing technique.”
15.30-17.00 Föredrag på svenska:
			
Jögge Sundqvist: “Vad rymmer en sked?”
			
Helena Åberg: “Träd och trä i praktik och magi.”

			
15.30-17.00 Demonstrationer
			
Nils-Johan Labba: “Duodji- materialval och gravyrteknik.”
			Björn Majors: “Spånkorgar.”
			
Jonas Als: “Eleganta teskedar.”
			
Jan Harm: “Miniskopor av grenar.”
17.00-18.00 Middag
18.00-21.00 Fri täljaktivitet och After Carv vid eldplats med Täljogram.

Söndag
09-12.00

Workshops (förbokade)

12.00-13.30 Lunch
13.30-15.00 Föredrag på engelska:
			Gerald Getkate: “Clogmaking.”
			
David Fisher: “Finding flow through slöjd + demo of letter
			carving.”
13.30-15.00 Föredrag på svenska:
			
Nils-Johan Labba:” Duodji- ett samiskt hantverk.”
			
Helena Åberg: “Träd och trä i praktik och magi.”
13.30-15.00 Demonstrationer:
			Björn Majors: “Spånkorgar.”
			
Anna Casserley: “How to use the axe.”
			Adam Hawker: “Kolrosing.”
			
Jane Mickelborough: “Chip carving and wax inlay work, 		
			
typical of old breton spoons.
			
Jan Harm: “Miniskopor av grenar.”
			
Beth Moen: “Hugga skål.”
15.00		 Avslutningsfika
		

