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Det finns både spänning och förväntan i luften kring ett nytt års kurser och vi 
hoppas att Du ska hitta något som passar Dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vårt rika kursutbud samverkar med skolans Konst & formlinje. Flera av lärarna 
undervisar på våra korta kurser. En kreativ miljö och ett naturskönt läge för både 
långa och korta kurser.  
 
Även i år har vi kurser under v 27. Under 5 dagar erbjuder vi nybörjarkurs i 
textiltryck, dessutom en fortsättningskurs i smide samt en silversmideskurs. 
Vi erbjuder även ett antal veckoslutskurser samt distanskurs i keramik och 
silversmide under våren 2015.  
 
Sommarateljéerna är ett koncept där vi erbjuder mer än bara en kursvecka. Varje 
morgon ges ett kortare föredrag kring konst, litteratur, musik. På kvällarna 
anordnas olika utflykter. En helhet som ger mervärde. 
Till sommarateljéerna v 26 och v 31 samt till kurserna v 27, är första anmälningsdag  
tisdagen den 2 december kl. 08.00. 
 
Välkommen med frågor och anmälningar. 
 
 
 
 
 
        

 
 

 
 

 

 
 Veckoslutskurserna:  

Sticka detaljer med finess 
Textilt nöje: Eftertanke och finurlighet 
Dekorationskurs i blomtillverkning 
Digital storytelling 
Mörkrumskurs 
 
 



 
 
 
 

Kursnummer 1511-3576 
Datum  14 – 15 mars 
Helpension 1 795 kr 
 
Tröja med rak axel och rak, isydd 
ärm  
– helgkurs för mer vana stickare. 
 

Du stickar, före kursstart, en halv 
tröja i ministorlek med rak axel och 
ärm. Här ingår resårkanter av olika 
slag, olika kantmaskor, två olika typer 
av knappslåer med lod-/vågräta 
knapphål samt maskstygn och 
sidsömmar. 
 

Vi beräknar förhållandet mellan 
maskor och varv så att ärmen passar i 
ärmhålet samt stickar en fin, 
avslutande halskant. Likaså räknar vi 
på förhand ut var knapphålen skall 
sitta. En ficka kanske kan vara bra att 
sticka men den får vi sticka som en 
separat del. 
 

Du som i dina gömmor har tröjor 
som du inte har monterat klart, ta 
gärna med dem så tittar vi tillsammans 
på olika bra och enkla lösningar. 
 

Detaljerna som ingår i denna stick-
kurs gör vi på enklaste sätt med alla 
små finesser och knep, vilket sedan 
gör det enkelt för dig när du stickar 
nästa tröja. 
 

Du måste vara van att sticka för att 
kunna tillägna dig kursen fullt ut. 
Kvällen kan vi ägna åt att sticka små 
detaljer som fickor, knapphål av olika 

slag samt ökningar mellan kant- och 
slätstickning. Bra att ha! 
 

Garn och beskrivning skickas till 
deltagarna 4 veckor innan kursstart. 
Materialkostnad ca 100 kronor. 
 

Kursledare: Ulla Engquist 

Kursnummer 1512-3522 
Datum  20 – 22 mars 
Helpension 2 795 kr 
 
Silversmide är ett mycket gammalt 
hantverk med tyngdpunkt på både 
hantverket och formen.  
 

Vi går igenom de grundläggande 
momenten inom silversmidet och för 
en diskussion kring formen parallellt 
under veckan. Vi inriktar oss främst 
på smycken men det kommer även att 
finnas möjlighet att prova mindre 
corpusarbeten, t ex skål eller dosa.  
 

 

 
Silvret är en fantastisk metall, så ren 
och vacker, dessutom mycket 
formbar. Silvret kan med fördel 
kombineras med andra metaller och 
material, både ädla och oädla.  
 

Kursledare: Anna Neudorf 
 
 
 



Kursnummer 1512-3527 
Datum  20 - 22 mars 
Helpension 2 795 kr 
 
Smycken i järn 
Smycken i järn är en grundkurs där du 
får pröva på hur det är att forma 
varmt järn till eleganta smycken. 
Det svarta järnet bär på en 
kraftfullhet, en energi som man kan 
lära sig kontrollera.  Vi börjar med 
grund-läggande teknikövningar med 
hammare och städ men släpper med 
tiden lös den personliga skaparlusten.  
 

Kursledare: Gustav Thane 
 

Sträckan mellan smedjan och folkhögskolan 
kräver att du har en egen bil alt. samåker 
med övriga kursdeltagare. 

Kursnummer 1513-3577 
Datum  28 – 29 mars 
Helpension 1 795 kr 
 
Samla ihop ditt eget och andras 
överflöd för att sedan återbruka och 
forma om redan slitna och gamla 
material till något användbart eller 
roligt. Utmana dig själv att bli din 
egen formgivare.  
 

Vi jobbar med tyg, papper och annat 
smått som blivit över i vardagslivet. 
Idéer serveras, material finns till viss 
del och vi tipsar och inspirerar 
varandra under två dagar. Kan vi 
ändra synsätt och minska vårt sopberg 
eller behöver vi fler klot att ösa ur? 
Avslutningsvis summerar vi kursen 
och gör en liten utställning. 
 

Kursledare: Åsa Nero 
 
 
 
 
 
 

OBS! Våra distanskurser är redan 
fulltecknade!  
 
Håll utkik på vår hemsida i slutet av 
våren 2015 för att se vilka 
distanskurserna blir under våren 2016. 
www.mullsjofolkhogskola.nu 
 
 

Kursnummer 1502-3526 
Datum 9-11/1, 6-8/3, 24-26/4 
Helpension 8 195 kr 
 
Denna distanskurs i keramik vänder 
sig till dig som t ex har gått ett antal 
kurser i keramik och har de 
grundläggande kunskaperna, men nu 
vill ta ett steg vidare, samt har tillgång 
till egen verkstad mellan träffarna. 
 

Kursen består av tre fysiska 
helgträffar i Mullsjö med 
hemuppgifter. 
 

Mellan träffarna har gruppen kontakt 
via ”First Class” ett chattrum på nätet, 
där alla ska vara aktiva under kursen.  
 

Kursledare: Ellinor Johansson 
Jeanette Axenfjord 



 

 
 

Kursnummer 1502-3524 
Datum 9-11/1, 6-8/3, 24-26/4 
Helpension 8 195 kr 
 

Denna distanskurs vänder sig till dig 
som har gått några kurser tidigare och 
har de grundläggande kunskaperna i 
sågning, filning och lödning.  
 

Du ska också ha tillgång till verkstad 
mellan våra tre träffar. 
 

Kursen består av tre fysiska 
helgträffar i Mullsjö med 
hemuppgifter. Mellan träffarna har 
gruppen kontakt via “First class”, ett 
chattrum på nätet. 
 
Kursledare: Anna Neudorf 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Följande helpensionspriser gäller alla 
kurser under Sommarateljé v 26, 
förutom Keramik-Raku (som är en 
dag längre än övriga kurser). 
 
Helpension 4 425 kr (alt. 1)* 
   5 425 kr (alt. 2)* 
   4 725 kr (alt. 3)* 
* Läs mer om de tre olika  
prisalternativen på katalogens näst 
sista sida. 

Kursnummer 1526-3539 
Datum   22 – 27 juni 
 
Gillar du att teckna och måla efter 
levande modell? Då är detta en kurs 
för dig.  
Förmiddagarna ägnar vi oss åt kroki i 
olika tekniker så som blyerts, tusch 
och olika sorters kol. 
På eftermiddagarna byter vi ut pennan 
och kolet mot pensel, akvarellfärg och 
akryl.  Då blir det modellmåleri under 
längre poser.  
 

En eftermiddag får du även jobba 
tredimensionellt i lera genom att 
skulptera efter levande modell. Kroki 
är kul samtidigt som det är den bästa 
träning du kan få när det gäller att öva 
upp förmågan att se och observera 
och du övar upp samarbetet mellan 
öga och hand. 
 

Kursen riktar sig både till nybörjare 
och mer erfarna deltagare. 
 

Kursledare: Jenny Söderlund 



 

Kursnummer 1526-3534 
Datum   22 – 27 juni 
 
Under årets kurs i svartvit fotografi 
ligger en av tyngdpunkterna på det 
svartvita porträttet. Vår kursledare 
Örjan Henriksson har studerat för 
Arnold Newman, en av de stora 
porträttörerna i världen. Örjan har ett 
grundmurat rykte om att nå fram till 
de människor han porträtterar. 
 

Under kursen arbetar vi med att finna 
ett ljus som effektivt lyfter fram 
det/den vi porträtterar, liksom att 
berätta med bilden. Framför allt 
handlar porträttet om att nå fram till 
ett möte mellan människor, med en 
bild som bonus. Kursens innehåll 
styrs till stor del av deltagarna själva. 
Vi arbetar med både analog och digital 
teknik men inriktar oss på det 
svartvita uttrycket. Du bör ha 
grundläggande färdigheter i att 
hantera din kamera. 
 
 

Vid anmälan; ange om du vill arbeta 
analogt eller digitalt. Vill du arbeta 
analogt vill vi även att du uppger i 
vilket format du arbetar 
(24x36; 6x4,5; 6x6 eller 6x7) 

 
Kursledare: Örjan Henriksson 

Kursnummer 1526-3532 
Datum   22– 27 juni 
  
Hattkurs – gamla tekniker till nya 
hattar. 
När man hittar gamla hattar upptäcker 
man ofta tekniker och 
materialanvändning som kanske inte 
är så vanliga idag. Om jag ska ha ny 
inspiration till huvudbonader går jag 
ofta tillbaka – tittar på gamla hattar 
från 1800-talet eller från 1930 – tittar i 
tidningar och böcker samt går på 
museer.  
På kursen kommer vi att jobba med 
filt, strå och tyg.  Material och 
tekniker i olika kombinationer ger 
möjlighet för en otrolig mångfald av 
skapelser. 
 

Kursledare: Birgitte Gylling 
 

 

Kursnummer 1526-3541 
Datum  22 – 27 juni 
 
Den här kursen vänder sig först och 
främst till dig som tidigare har gått en 
naturfotokurs i Mullsjö med Anders 
Geidemark.  
Du behärskar din kamerautrustning 
väl, och har viss erfarenhet av 
naturfotografering. Nu vill du komma 



vidare och få inspireras till att ta nya 
steg på naturfotostigen. 
 

 
 

Stor del av tiden kommer att ägnas åt 
praktisk fotografering med olika 
teman. Sedan ska vi i lugn och ro 
grundligt gå igenom våra bilder, 
analysera och kommentera. Du 
kommer även att få några praktiska 
uppgifter kring att tänka i 
”projektform”. Ambitionen är att 
försöka inspirera till högre 
målsättningar med din fotografering, 
som t ex att göra en egen bok eller 
producera ett professionellt bildspel. 
Kursledaren kommer att visa exempel 
ur sin egen produktion och ingående 
berätta hur han tänker samt genomför 
ett projekt.  
 

Målsättningen med kursen är att du 
åker hem fylld av inspiration; och 
kanske till och med har fått en knuff 
att ”komma igång” med det där 
projektet du går och funderar på. 
 

Kursledare: Anders Geidemark 
 
 

Kursnummer 1526-3537  
Datum   22 – 27 juni 
 
Silversmide med tyngdpunkt på 
hantverk och formgivning. En kurs 
för dig som är nybörjare men även för 
dig som har provat på silversmide 

tidigare. Silversmide är ett mycket 
gammalt hantverk med tyngdpunkt på 
både hantverket och formen. Vi går 
igenom de grundläggande momenten 
inom silversmidet och för en 
diskussion kring formen parallellt 
under veckan. 
 

Vi inriktar oss främst på smycken men 
det kommer även att finnas möjlighet 
att prova mindre corpusarbeten, t ex 
skål eller dosa. Silvret är en fantastisk 
metall, så ren och vacker, dessutom 
mycket formbar. Silvret kan med 
fördel kombineras med andra 
metaller/material, både ädla och 
oädla.  
 

Kursledare: Anna Neudorf 
 
 

Kursnummer 1526-3549 
Datum  22 – 27 juni 
 

En grundkurs som hålls i smedjan på 
Ryfors Bruk, ett par kilometer utanför 
Mullsjö, en av landets finaste smedjor.  
 

 
 
Vi tränar grundläggande smide och 
undersöker hur varmt järn kan formas 
mellan hammare och städ. Du får 
undervisning i traditionella smides-
tekniker och formgivning. Smide är 
den äldsta och mest grundläggande 
tekniken för bearbetning av järn. När 
järnet värms upp till tusen grader blir 
det plastiskt formbart vilket innebär 
att det kan formas fritt, allt från 
konstverk till verktyg. Kom med de 
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idéer och drömmar du har så löser vi 
teknik och form under kursen. 
Kol- och materialkostnad 1 000 kr 
tillkommer. 
 

Kursledare: Gustav Thane  
 

Sträckan mellan smedjan och folkhögskolan 
kräver att du har en egen bil alternativt 
samåker med övriga kursdeltagare 
 

Kursnummer 1526-3545 
Datum   22 – 27 juni 
 
En fördjupningskurs för dig som 
älskar textiltryck och har arbetat med 
screentryck och fototeknik. Kursen 
riktar sig till dig som vill utöka dina 
kunskaper och få ytterligare metoder 
att arbeta med inom det textila 
uttrycket.  
 

Kursen innehåller fördjupning i 
mönster och mönsterrapportering. Vi 
arbetar också med andra unika textila 
trycktekniker. Tekniker som du kan 
använda separat eller som tillägg i dina 
tryck. 
 

 

 
Kursen innehåller gemensamma 
genomgångar likväl som individuell 
handledning. Det är ett krav att du har 
erfarenhet av screentryck. 
 

Kursledare: Margareta Heijkenskjöld-
Holmgren 

Kursnummer 1526-3530 
Datum   21 – 27 juni 
Helpension  5 195 kr (alt 1)*  

6 195kr (alt 2)* 
 5 595 kr (alt 3)*  

* för mer information gällande de olika 
prisalternativen, se näst sista sidan 
 
 

 
 
Raku är en gammal japansk metod att 
i vedeldad ugn bränna keramik. Vi 
kommer under kursen att praktiskt 
arbeta med formningsteknik, 
glasyrframställning, bygga raku-ugn 
samt bränna i densamma. Teoretiska 
moment blir glasyrteori och 
bränningsteknik.  
 

Under kurstiden bränner vi vanligtvis 
tre dagar. Kursen är en grundkurs och 
förutsätter inga förkunskaper i 
keramik, men vi använder även en del 
avancerade rakutekniker eftersom 
man kan arbeta mycket individuellt. 
Kursen passar därför även för den 
som arbetat en hel del med Raku!  
 
Kursledare: Anders Fredholm 
 
OBS! Rakukursen är en dag längre än de 
andra kurserna och börjar söndagen den 21 
juni. 
 



 
 
 
 
Dessa kurser pågår i 5 dagar (tis-lör) 
och ingår inte i ateljéveckorna.  

Inga kvällsprogram under veckan, fritt 
fram för egna utflykter och initiativ. 
 
Följande helpensionspriser gäller alla 
kurser under v 27. 
 
Helpension 3 795 kr (alt. 1)* 
   4 395 kr (alt. 2)* 
   4 095 kr (alt. 3)* 
* Läs mer om de tre olika  
prisalternativen på katalogens näst 
sista sida. 
 

Kursnummer 1527-3535  
Datum   30 juni – 4 juli 
 

Silversmide med tyngdpunkt på 
hantverk och formgivning. En kurs 
för dig som är nybörjare men även för 
dig som har provat på silversmide 
tidigare.  
 
Silversmide är ett mycket gammalt 
hantverk med tyngdpunkt på både 
hantverket och formen. Vi går igenom 
de grundläggande momenten inom 
silversmidet och för en diskussion 
kring formen parallellt under veckan.  
 

 
 
Vi inriktar oss främst på smycken men 
det kommer även att finnas möjlighet 

att prova mindre corpusarbeten, t ex 
skål eller dosa. Silvret är en fantastisk 
metall, så ren och vacker, dessutom 
mycket formbar. Silvret kan med 
fördel kombineras med andra 
metaller/material, både ädla och 
oädla.  
 
Kursledare: Anna Neudorf 

Kursnummer 1527-3544 
Datum   30 juni – 4 juli 
 
Textiltryck och design är en baskurs 
som ger en introduktion i 
textiltryckets värld. I kursen ingår 
grunderna inom textiltryck med 
tillverkning av hantverksmässigt 
gjorda tryckschabloner likväl som 
fototekniskt.  
 
Vi arbetar med färgblandningar och 
mönsterkomposition.  
 

 
 

Experimenterar på tyg, tröjor och 
andra textila produkter. 
Kursen innehåller gemensamma 
genomgångar likväl som individuell 
handledning. Det behövs inte några 
förkunskaper. 
 

Kursledare: Margareta Heijkenskjöld 
Holmgren 



Kursnummer 1527-3550 
Datum   30 juni – 4 juli 
 

En fortsättningskurs i smide där vi 
låter den personliga kreativiteten ta 
kontroll över metallen. Du lär dig 
forma järnet i glödgat tillstånd, allt 
ifrån uttrycksfulla konstverk till 
gedigna verktyg.  
 

 
 

Järn och stål är fascinerande material, i 
smedens händer är det lika formbart 
som lera men färdigt ger det de 
starkaste av konstruktioner. Kursen 
börjar med att vi tillverkar föremål 
efter en förlaga. Ju längre in i kursen 
desto mer utrymme får du för kreativa 
lösningar. Du får personlig 
handledning utifrån dina egna 
förutsättningar och förkunskaper så ta 
gärna med egna förslag och idéer på 
vad du vill göra.  
Kol- och materialkostnad 1 000 kr 
tillkommer. 
 

Kursledare: Gustav Thane  
 

Sträckan mellan smedjan och folkhögskolan 
kräver att du har en egen bil alternativt 
samåker med övriga kursdeltagare. 
 

 

 
 
 
 
 
Följande helpensionspriser gäller alla 
kurser under Sommarateljé v 31,  
förutom Keramik med glasering (där 
det även tillkommer en kostnad på 
1 995 kr för glaseringshelgen). 
 
Helpension 4 425 kr (alt. 1)* 
   5 425 kr (alt. 2)* 
   4 725 kr (alt. 3)* 
* Läs mer om de tre olika  
prisalternativen på katalogens näst 
sista sida. 

Kursnummer 1531-3552 
Kurstid   27 juli - 1 augusti 
Glaseringshelg: 28/8 – 1/9 
Helpension 1 995 kr  
 
Kursen riktar sig till dig som vill prova 
på för första gången men också till dig 
som har erfarenhet sedan tidigare.  
 

 
 

Under veckan har du möjlighet att 
prova på keramikens grunder; tumma, 
ringla, kavla och dreja. Drejningen tar 
åtskilliga timmar att lära sig, men efter 
en vecka är du en god bit på väg.  
Kursen är uppdelad på två etapper, 



sex dagar med tillverkning då alla har 
tillgång till egen drejskiva och tre 
dagar med glasering ca fyra veckor 
senare (val av dagar för glaseringskursen 
sker under v 31).  Mellan kurstillfällena 
skröjbränns godset som tillverkats 
under veckan. Efter glasyrkursen kan 
keramiken tas med hem.  
 

Kursledare: Ellinor Johansson 
Jeanette Axenfjord  
 
 

Kursnummer 1531-3542 
Kurstid:   27 juli – 1 augusti 
 
1) Nybörjarkurs 
Den här kursen vänder sig till dig som 
vill lära känna digitalkamerans 
grundfunktioner och vill utveckla din 
vana för bildkomposition i syfte att 
förvandla till synes enkla bilder till 
mer intressanta och spännande för 
betraktaren. Med enklare ord; vi lär 
oss hur man fotograferar och 
komponerar en bild. 
 
Du får lära dig hur man för över 
bilderna till datorn, efterbehandlar 
dem i det digitala mörkrummet och 
hur ett bildbehandlingsprogram 
fungerar. Likaså bildbehandling som 
berör färghantering, skärpa, över- och 
underexponering, markeringstekniker 
och lagerhantering.  
Vi kommer att jobba i Photoshop CC 
 
2) Fördjupningskurs för dig som 
redan har grundkunskaper i digital 
bild och nu vill lära mer om 
bildbehandling.  
Du behöver ha god datorvana samt 

tidigare ha använt Photoshop eller 
liknande program för bildbehandling. 
Har du tillgång till egen bärbar dator 
med Photoshop så kan du ta med den, 
annars finns det du behöver på 
skolan. 
 

 
 
På kursen utvecklar du ditt 
bildskapande, tekniskt såväl som 
konstnärligt. Du får fördjupade 
kunskaper i Photoshop, hur du 
smidigt och smartast möjligt kan 
förbättra dina bilder.  
Kursens tyngdpunkt ligger i hur 
man kan skapa personliga och 
intressanta bilder och bildserier av 
sina egna foton. Du ska ha med dig 
egna bilder som du kan bearbeta och 
jobba med.  
 

Vi arbetar med kompositionsövningar 
genom att titta på andra fotografers 
arbeten och därmed få kunskaper och 
insikter i hur man kan gå till väga när 
man fotograferar samt efterbearbetar 
bilder. Kurstiden använder vi till att 
bildbehandla foton och till att 
diskutera vad vi har gjort med 
bilderna.  
 
Kursens mål är att hjälpa dig att bli 
bättre på att diskutera kvalitet i 
fotografiska bilder samt bli kunnigare i 
att se hur du kan utveckla dig i din 
fotografering. 
 

Kursledare: Malin Thulin och Jaana Plate  



Kursnummer 1531-3533 
Kurstid   27 juli – 1 augusti 
 

Modistens hantverk har en lång 
tradition. Som i så många andra 
hantverksyrken är det relativt få som 
kan föra dessa kunskaper vidare. 
Desto roligare är det för oss att kunna 
erbjuda en kurs med en lärare med 
gedigna yrkeskunskaper 
Kursen erbjuder en möjlighet att få 
lära sig lite av modistens  
 

 
 

grundkunskaper. Vi kommer att gå 
igenom alla moment i 
hattillverkningen. Allt ifrån val av 
trästock, upparbetning av modell, 
sammanfogning och till sist 
dekoration av din färdiga hatt. 
Du börjar med en hatt gjord av filt 
och kommer säkerligen att hinna göra 
fler hattar under din kursvecka. 
Kanske en sommarhatt av strå till 
sommarens soliga dagar… eller en 
vacker coiffe (hårprydnad) till 
sensommarfesten? 
Man arbetar självständigt men 
kommer att ha möjlighet till personlig 
rådgivning/assistans. Kursen riktar sig 
främst till dig som är nybörjare men 
självklart även till er som tidigare 
provat på glädjen i att tillverka sin 
egen hatt. 
 

Kursledare: Kerstin Carlefalk 

Kursnummer 1531-3547 
Kurstid:   27 juli – 1 augusti 
 
Skriv fantasin till liv!
Välkommen till en skrivarkurs med 
högt i tak under träden och kanske 
solen, i fantasins och skapandets 
värld. Vi skriver från hjärtat och delar 
med oss till varandra. Samtalar om 
texter och dyker varsamt in i både 
egna och andras berättelser. På denna 
kurs finns inget rätt eller fel, du får 
hjälp att lita till ditt personliga uttryck 
och din personliga röst. Vi leker oss 
fram, med hjälp av lustfyllda 
inspirationsövningar; bland annat 
kursledarens verktyg Författarkort-
leken. Dikter, noveller, romanprojekt 
eller bara nedtecknade reflektioner för 
skrivandets skull... tiden på Mullsjö är 
din, oavsett om du är professionell 
skribent eller kommer med en längtan 
att börja skriva.  
 

 
 
Kursinnehåll: 
Dagarna fylls av spännande 
skrivövningar med ett kreativt, 
undersökande förhållningssätt i fokus. 
Vi inspireras av foto och konst-
föremål, färger, musik, naturen och 
givetvis andras skrivande. Vi 
diskuterar gestaltning, dialog, 
komposition, berättarteknik och 



mycket annat. Och du får möjlighet 
att prova olika skrivsätt, perspektiv 
och genrer. Redskap att ge och ta 
emot respons. Den som vill hinner 
med ett dopp i sjön, promenader och 
lediga stunder för reflektion och vila. 
Andra låter sig fullständigt absorberas 
av skrivandet. Efter en vecka på 
Mullsjö Folkhögskola har du hur som 
helst väskan full av spännande texter 
och utkast – och hjärtat fullt av 
möten, inspiration och mod att ta dig 
vidare i skrivandets fascinerande värld. 
Är det din tur nu? Välkommen.  
 
Kursledare: Ann Westermark 
 

 

Kursnummer 1531-3540 
Kurstid   27 juli – 1 augusti 
 
Den här kursen vänder sig först och 
främst till dig som inte har gått någon 
av Anders Geidemarks tidigare 
naturfotokurser på Mullsjö 
folkhögskola.  
Du kan ha viss erfarenhet, eller vara 
helt nybörjare som naturfotograf.  
 
Med bildexempel går vi igenom 
grundläggande tankar kring 
bildkomposition, hur man kreativt 
använder exponering- och 
bländarinställningar, använder sig av 

olika ljusförhållanden, lämplig 
utrustning samt en mängd andra 
allmänna saker kring 
naturfotografering. 
 

 
 

Vi varvar teori inomhus med praktisk 
fotografering i den vackra 
Mullsjönaturen. Tillsammans tittar vi 
sedan på bilderna vi tagit i fält, 
kommenterar och analyserar vad som 
är bra och vad som kunde ha blivit 
bättre.  
 

Ambitionen är att vi tillsammans ska 
ha en trevlig vecka med många ”aha-
upplevelser”. Målsättningen är att du 
som deltagare ska åka hem fylld av 
inspiration och självförtroende över 
att kunna skapa starka bilder i naturen. 
 
Kursledare: Anders Geidemark 

Kursnummer 1531-3546 
Kurstid   27 juli – 1 augusti 
 
Tecknandet utmanar och utvecklar vår 
förmåga att se. Det leder förr eller 
senare till insikten av att världen är 
alltför komplext och bortom all 
möjlighet att fullt återskapas. Och 
därur växer också det figurativa 
tecknandet: Att välja bort, att välja ut, 
att skapa tecken som berättar om 
världen. 
 

Kursen ger en introduktion till det 
figurativa tecknandets grunder.  
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Vi arbetar med att upptäckta och 
utveckla en tydligare förståelse av det, 
som för nybörjaren ofta är 
tecknandets stora problem – hur en 
tredimensionell form översätts till en 
tvådimensionell bild.  
 
De första dagarna går vi igenom 
perspektivlära, proportioner och 
syftning samt ljuslära. Därefter 
fortsätter kursen med en introduktion 
i modellteckning, tuschteckning med 
stålpenna och därefter med friare 
övningar i urval, förenkling och 
tolkning.  
 
Vi tecknar både inomhus och 
utomhus så länge vädret tillåter. 
Basmaterialen i kursen är grafit, kol 
och tusch.  
Inga förkunskaper krävs.  
 

Kursledare: Kristofer Henriksson 
 

 

 
 
 
 

Kursnummer 1542-3522 
Datum  16 - 18 oktober 
Helpension 2 795 kr 
 

Silversmide är ett mycket gammalt 
hantverk med tyngdpunkt på både 
hantverket och formen. Vi går igenom 
de grundläggande momenten inom 
silversmidet och för en diskussion 
kring formen parallellt under veckan.  
 

 
 

Vi inriktar oss främst på smycken men 
det kommer även att finnas möjlighet 
att prova mindre corpusarbeten, ex 
skål eller dosa.  
Silvret är en fantastisk metall, så ren 
och vacker, dessutom mycket 
formbar. Silvret kan med fördel 
kombineras med andra metaller och 
material, både ädla och oädla.  
 
Kursledare: Anna Neudorf  

Kursnummer 1542-3528 
Datum  16 - 18 oktober 
Helpension 2 795 kr 
 

En annorlunda veckoslutskurs med 
inriktning på handgjorda blommor i 
olika material. En skir pion som 
hårdekoration eller en filtblomma till 
hösthatten/kavajslaget? En vacker 



bordsdekoration till 
lunch/middagsbjudningen eller till ett 
exklusivt paket. Användningsområdet 
är stort. Vi kommer bl a att klippa och 
måla tygblad som sedan sammanfogas 
till vackra personliga blommor. Du 
kommer att få möjlighet att prova på 
olika tekniker och tyger. 
Inga förkunskaper krävs. Visst 
material ingår i kursen. 
 

Kursledare: Kerstin Carlefalk  
 

Kursnummer 1545-3579 
Datum  6 - 8 november 
Helpension 2 795 kr 
 

Kom igång med ditt eget 
filmskapande. Syftet med kursen är att 
du ska få kunskap och inspiration för 
att själv kunna gestalta din egen 
berättelse. Du behöver inga 
förkunskaper, kursen går igenom 
grunderna i den digitala tekniken både 
vad gäller filmning och redigering. 
Dessutom diskuteras filmspråk, 
dramaturgi och manus. Och genom 
praktiska övningar får du handfasta 
tips vid inspelning och klippning av 
både drama och dokumentär.  
 

Kursledare: Niclas Croall  
 

Kursnummer 1545-3578 
Datum  6 - 8 november 
Helpension 2 795 kr 
 

I dag är det analoga fotografiet åter 
väldigt aktuellt. På Mullsjö 
folkhögskola har vi alltid värnat om 
den traditionella tekniken. Nu 
erbjuder vi en mörkrumskurs. 
Kursen innefattar enbart 
mörkrumsarbete, vilket innebär att du 
behöver ha med dig egna 

färdigframkallade negativ av god 
kvalitet. Vi vill även att du anger i 
vilket format du arbetar  
(24x36; 6x4;5 6x6 eller 6x7) 
Enligt både nationell och 
internationell expertis är kursledarens 
mörkrumsarbete av högsta klass. 
 

Kursledare: Örjan Henriksson 
 
 

Kursnummer 1546-3529 
Datum  13 – 15 november 
Helpension 2 795 kr 
 

Vill du teckna, måla och skulptera 
efter levande modell? Då är detta en 
kurs för dig.  
 

 
 

Hela helgen har vi modellen i fokus. 
Förmiddagarna ägnar vi oss åt kroki i 
olika tekniker så som blyerts, tusch 
och olika sorters kol. På eftermid-
dagarna blir det modellmåleri med 
akvarellkrita och/eller akvarellfärg i 
tub. En eftermiddag kommer vi även 
att jobba tredimensionellt i lera med 
modellen som motiv. Kroki är kul 
samtidigt som det är den bästa träning 
du kan få när det gäller att öva upp 
förmågan att se och att öva upp 
samarbetet mellan öga och hand. 
 

Kursen riktar sig både till nybörjare 
och mer erfarna deltagare. 
 

Kursledare: Jenny Söderlund     



Kursnummer 1546-3521 
Datum  13 – 15 november 
Helpension 2 795 kr 
 

En akvarellkurs i höstmörkret! Vi har 
haft fem kurser med Monica 
Månsson.  
 

 
 

Den första handlade om experimentell 
akvarell, den andra om pigmentens 
egenskaper, den tredje om förenkling, 
den fjärde fokuserade på skönheten 
och dramatiken i motiven och i denna 
höstens kurs skildrades trä, sten och 
glas i akvarell. Vad nästa kurs kommer 
att handla om är inte riktigt klart ännu, 
men kommer att presenteras på vår 
hemsida.  
 

Kursledare: Monica Månsson 

J

(fd Carlsson) 
Keramiklärare på Mullsjö folk-
högskola, kandidatexamen från 
Kunsthögskolen i Bergen och HDK 
Högskolan för Design och 
Konsthantverk i Göteborg. Har egen 
verkstad i Mullsjö. 

K

Lärare i hattsömnad på ABF och 
Folkuniversitetet. Egen ateljé med 
tillverkning av hattar för både 

privatpersoner och dans-
/teatergrupper. Hon har medverkat i 
utställningar i Norra Uppland, 
Jämtland samt i Stockholmsområdet. 
Välkommen att titta in på hennes 
hemsida www.hatteljen.se  
 

N

Började 1994 arbeta som 
trailerproducent på TV och har sedan 
dess varit verksam som filmare och 
klippare inom TV- och 
filmproduktion. Driver idag eget 
produktionsbolag och jobbar även 
som medielärare på Smålands 
gymnasium i Växjö. 
 

U

Har Högre Hemslöjdsutbildningen på 
HV skola som grund och har sedan 
1978 arbetat med textil inom olika 
områden, huvudsakligen vävning, 
knyppling, broderi och stickning. Ulla 
driver sedan drygt 10 år tillbaka en 
garnbutik med inriktning på 
kvalitetsgarner i kombination med 
stickat och skinn. Ulla undervisar på 
HV skola i Stockholm. Ingår också 
sedan många år i 
Granskningsnämnden för Gesäller 
och Mästare inom textilt hantverk. 

A

Keramiker bosatt i Kil. Arbetar med 
saltglaserat stengods i vedeldad ugn 
samt under sommartid med raku. 
Arbetar som glasyrlärare på ett flertal 
keramikutbildningar. 
 

A

Naturfotograf och författare. Han har 
jobbat professionellt som fotograf, 
skribent, grafisk formgivare, 
föreläsare, fotolärare och bildredaktör 
sedan 1988. Han har bl a framfört 
föredrag och bildspel i sju europeiska 
länder och haft ett 50-tal utställningar 



i Sverige och övriga Norden. 
Anders har producerat två egna 
böcker och medverkat i ett flertal 
andra. Egna böcker (text, bild och 
form): Stigen ur hav – av vingar skuggad 
1995, Allen – Bilder av ljus och mörk 
ensamhet 2004. Är medlem i 
Föreningen Naturfoto-graferna och 
ansluten till IBL Bildbyrå (Sverige) 
och Getty Image (resten av världen). 
Tjänstgör som expeditionsledare på 
Svalbard, och jobbar som svensk 
redaktör för tidskriften Natur&Foto. 

B

Modist, utbildad textillärare, tillskärare 
och modist i Danmark. Har jobbat 
som lärare på Göteborgs 
Tillskärarakademis modistutbildning, 
butik i Eksjö och ateljé hemma där 
det tillverkas hattar och historiska 
kläder till teatrar, museer och 
privatpersoner. Har haft flera 
hattutställningar i Sverige.  

K

Konstnär. Har en utbildning från 
Kunstakademiet i Trondheim 
(Magisterexamen i Fri Konst, 2008 – 
2010, Kandidatexamen i Fri Konst, 
2005 – 2008), Gerlesborgsskolan i 
Bohuslän (Konstnärlig 
grundutbildning, 2003 – 2005). 
Kristofer har arrangerat och deltagit i 
grupp- och separatutställningar i 
Sverige och utomlands och hans 
arbeten har visats bl.a. av Astrup 
Fearnley Museet i Oslo, Nasjonal 
Museet i Oslo, Kobe Biennalen 2011 i 
Kobe (Japan), Dunkers kulturhus i 
Helsingborg, Alma Löv Museet i 
Värmland, Gowen Contemporary i 
Geneve (Schweiz), OSL 
Contemporary i Oslo och Telemark 
Kunstnersenter i Skien. Han har 
tidigare hållit kortkurser på Mullsjö 

Folkhögskola och Trøndertun 
Folkhøgskole i Norge.  
www.kristoferhenriksson.com 
 

Ö

Fotograf och lärare i fotografi vid 
Fotoskolan på Mullsjö folkhögskola 
samt vid Högskolan för Lärande och 
Kommunikation i Jönköping. Studier i 
fotografi för Arnold Newman och 
George Tice. Gästlärare i fotografi vid 
Missouri Southern State University. 
Örjan arbetar aktivt som fotograf 
både inom reklam såväl som 
konstfotografi och har haft ett flertal 
utställningar i Europa såväl som i 
USA.  
Enligt både nationell och 
internationell expertis är Örjans 
mörkrumsarbete av högsta klass. 

M

Textilformgivare och konst-
hantverkare med gedigen kunskap och 
erfarenhet, speciellt inriktad på 
textiltryck. Arbetar aktivt med olika 
textila trycktekniker. Förutom unika 
kompositioner arbetar Margareta med 
mönster utformade för specifika 
miljöer eller tryck i större skala. 

E

Keramiker med egen verkstad utanför 
Tidaholm. Keramiklärare på Mullsjö 
folkhögskola. Utbildad på Mullsjö 
folkhögskola och Formakademin 
(PKI) Lidköping. 

M

Konstnär med akvarell som sitt 
uttrycksmedel. Har bl a kurser för 
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn 
och i egen regi. Den som vill stifta 
närmare bekantskap med henne, kan 
besöka hennes hemsida 
www.monsoft.se/monica/ 

http://www.monsoft.se/monica/


Å

Textilare med eget handväveri i 
Svansö, Bottnaryd.  Arbetar på 
uppdrag som slöjdinspiratör och 
genomför slöjdaktiviteter för både 
barn och vuxna.  Utbildad i vävning 
och sömnad, 1 år på Stenebyskolan. 
Handvävning, 1 år på Textilinstitutet i 
Borås. Har även gått kortare kurser i 
vävning, knyppling och 
slöjdklubbshandledare. Medlem i 
Handvävarna och Broderiakademin 
samt lokal slöjdförening. Åsa haft 
flera utställningar. Bland annat på 
Liljevalchs och Nordiska museet i 
Stockholm samt på Jönköpings läns 
museum. Hon har tilldelats flera 
utmärkelser, bland annat; Barn och 
ungdomsinspiratör 2012, 
Hemslöjdsförbundet och 
konsulenterna. 

A

Silversmed, utbildad på Estetlinjen 
Mullsjö folkhögskola, Hellidens 
konsthantverkslinje och Guldsmide 
och Designlinjen i Falköping. 
Genomförde praktik som silversmed 
på silversmideskooperativet Kamasan 
i Indonesien. Arbetar nu som 
cirkelledare i silversmide, undervisar i 
silversmide på Mullsjö folkhögskola 
och har egen verkstad med 
tillverkning, försäljning och 
kursverksamhet. 

J

Fotokonstnär och fotolärare på 
Mullsjö folkhögskola, har gått 
Fotokurs på Kulturama i Stockholm, 
arbetat som assistent till Christer 
Strömholm med flera. Har haft ett 
flertal utställningar i Skövde, 
Jönköping, Falköping, Mariestad mm. 

 

J

Utbildad bildlärare och konstnär. 
Undervisar i måleri och kroki på 
Mullsjö Folkhögskola 
Besök gärna hennes hemsida: 
www.jennyskonst.se 

G  

Konstsmed med gesällbrev från 2008 
och masterexamen från HDK Steneby 
2009. Gästlärare på Göteborgs 
universitets femåriga konsthantverks-
utbildningar på Steneby och 
Mittuniversitetets treåriga 
smidesutbildning i Kramfors. Idag 
driver Gustav egen verksamhet som 
konstsmed i Ryfors smedja, Mullsjö. 
 

M

Konstnärsfotograf, bild och 
textillärare på grundskolan i Mullsjö, 
jobbar också som egen kursledare i 
foto och bild. Har gått Foto på 
Mullsjö folkhögskola, arbetat som 
assistent till Jaana Plate under 
sommarkurser i digitalfoto samt 
jobbat som fotograf och 
fotoframkallare på Fotodesign. 

A

Ann Westermark är skribent med 
inriktning på Livsfrågor, med mer än 
20 års erfarenhet av skrivande på 
heltid. Hon är utbildad informatör, 
diplomerad copywriter (DIHM) och 
aktuell med skrivarverktyget 
Författarkortleken i egen verksamhet i 
Göteborg. De senaste 10 åren har hon 
lett skrivarkurser med fokus på 
skapandeprocessen, bland annat med 
hjälp av symboler och ett tillåtande,  
undersökande förhållningssätt i vilket  
alla kan. Ann blandar gärna amatör-
skribenter och vana författare, 
eftersom det visat sig gynna 
kreativiteten.  



Vi ser helst att du anmäler dig via vår hemsida. Där hittar du anmälan under Kurs 
och konferens samt i en länk från startsidan. Du kan även anmäla dig via e-post, telefon, 
fax eller brev. På vilket sätt du än anmäler dig är det viktigt att du tar med följande 
uppgifter:  
Kurs - kursnummer – kursdatum – namn - personnr (12 siffror) – adress - postnr - postadress –  
e-post – tel – mobil – specialkost  – * önskemål om boende (alt 1, 2 eller 3, se nedan) 
  

Du kan anmäla dig  
- till Sommarateljéerna v 26 & 31 
samt kurser under v 27 -  
från kl. 08.00 tisdagen  
den 2 december 2014.  
(övriga kurser löpande). 
Anmälan som kommer in före det 
datumet och klockslaget kommer 
inte att registreras. 

 
Under vecka 51 hoppas vi kunna meddela om du blivit antagen eller fått en reservplats. 
 
 

När du fått en bekräftelse på att du blivit antagen till någon av våra kurser, ska du 
inom 15 dagar göra en delbetalning på 1 000 kr. Annars går platsen till någon på 
reservlistan. Resterande kostnad för helpension skall vara skolan tillhanda senast 
30 dagar före kursstart. 
 

 
* Boende 
Vi erbjuder olika prisalternativ när det gäller boendet för v 26, 27 och 31. Dock har vi ett 
begränsat antal platser när det gäller enkelrum/dubbelrum med wc/dusch på rummet,  
så först till kvarn får gälla… 
 
 

Alternativ 1 (grundpaket): enkelrum med wc/dusch i korridor 
Alternativ 2: enkelrum med wc/dusch på rummet (begränsat antal platser) 
Alternativ 3: dubbelrum med wc/dusch på rummet (begränsat antal platser) 
 
I våra veckoslutskurser ingår alltid boendealternativ 2 (enkelrum med wc/dusch på 
rummet) 
 
 
 

Om Du blir förhindrad att delta i kursen, betalar vi tillbaka avgiften minus 500 kr. 
Avbeställning måste alltid ske skriftligt. 
Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar bara för kost & logi. Kostnader 
för förbrukningsmaterial och eventuell kurslitteratur tillkommer.  
 
Du är välkommen med din anmälan och dina frågor till:  
Mullsjö folkhögskola, Box 3, 565 21 Mullsjö. Tel: 0392-374 00, fax: 0392-374 04 
e-post: info.mullsjo@folkbildning.net  hemsida: www.mullsjofolkhogskola.nu 
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