
Keramikskolan

www.mullsjofolkhogskola.nu

KONST & 
formlinjen



Allmän linje 

•  Baskurs med hantverk
•  IT/Webb-kurs med   
 digitalt foto
•  Personlig assistent-kurs 
 med teckenspråk
• Internationell kurs med 
 studieresor

Konst & formlinje

•  Konst & formåret
•  Bildskolan
•  Fotoskolan
•  Keramikskolan
•  Textilskolan

Ung Tro-utbildningen

•  Vidare
•  Djupare

Volontärlinjen Global
med två olika  
inriktningar

Information om behörighet,  
ansökan, studieresor med mera 
hittar du på vår hemsida

www.mullsjofolkhogskola.nu

Sök före 5 maj!

BESÖKSADRESS Björksätersvägen 4, 565 32 Mullsjö

POSTADRESS Box 3, 565 21 Mullsjö

TELEFON 0392-374 00 fax 0392-374 04

E-POST info.mullsjo@folkbildning.net

HEMSIDA www.mullsjofolkhogskola.nu

Det går att tala med händerna

Keramik kan vara både vackert och 
skört som grovt och hårt. Genom 
dina händer och leran förmedlar 
du känslor. Att forma ett lerkärl 
kräver tålamod och träning, men 
det är ett lustfyllt arbete. Genom 
ditt arbete lär du dig vad man kan 
åstadkomma med lera. Vad är dess 
möjlighet och begränsningar? På 
Keramikskolan får du teknikerna 
och tiden att skapa ditt eget  
förhållningssätt till leran. Keramik-
skolan ger dig en bred utbildning 
i ämnet keramik. Du får arbeta 

med olika material och tekniker 
för att skapa både keramisk design 
och konsthantverk. Under kursen 
arbetar vi med både gemensamma 
och individuella upp-gifter i syfte 
att utveckla teknik, formkänsla och 
konstnärligt uttryck. Genom ditt 
självständiga arbete i de helg- och 
kvällsöppna verkstäderna får du tid 
att lära dig hantverket och utveckla 
ditt keramiska formspråk.
Förutom formuppgifter lär du dig 
olika dekor- och glasyrtekniker 
och glasyrframställning. Vi arbetar 
med gips och utvecklar bla egna 

formar för gjutning. I kursen ingår 
ugnssättning och materialkunskap. 
Vad består lera och glasyr av och 
hur fungerar de ugnar vi arbetar 
med? Praktik varvas med teori. 
Du får prova olika typer av brän-
ningstekniker som el, raku och 
vedeldat.  

Under året får vi besök av ett antal 
gästföreläsare, gör egna utställ-
ningar och studiebesök “i verk-
ligheten”.
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