Vår 2018

Om VERKET
Velkommen som medlem på VERKET!
VERKET er for deg som helt eller delvis
står utenfor arbeid. Vi tilbyr ulike
aktiviteter og verksteder på dagtid
innen musikk, tegning, maling, dans,
grafisk, trearbeid, håndarbeid og kafé.
Aktivitetene ledes av profesjonelle og
engasjerte kursledere i et kreativt,
uformelt og inkluderende miljø.
Vi tar utgangspunkt i dine muligheter,
ønsker og interesser. Ta kontakt for en
oppstartssamtale, og sammen finner vi
ut hva VERKET kan være for deg.
Produkter som produseres for salg av
oss på VERKET kan kjøpes i kaféen eller
direkte på verkstedet ReDESIGN tekstil.

VERKET holder til i Larvik sentrum,
Kongegata 1. Alle grupper, verksteder og
kurs har påmelding og begrenset antall
plasser. Aktivitetene er gratis.
Vårens semester er fra tirsdag 2. januar
til fredag 29. juni med aktiviteter og
åpen kafé.

FOR MER INFORMASJON

.............................
Se vår nettside: www.verketlarvik.no
Vi er også på Facebook: VERKET Larvik
Og Instagram: VERKET
Foto: Hege Benedict Fossum
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VERKET kafé
Velkommen til VERKET kafé!
Kaféen er åpen mandag til fredag fra kl.
09.00 til 14.00.
Her kan du sette deg ned i hyggelige
omgivelser for en prat, kaffe eller dagens
lunsj til en rimelig penge. Det er ikke
spiseplikt i kaféen. Ta gjerne med strikketøyet, tegnesaker, en god bok eller bruk
et av spillene som finnes her.

En gang i blant ønsker vi velkommen til
LØNSJarrangementer, KaféQuiz, ulike
aktiviteter og utstillinger i kaféen.
Følg med på våre nettsider og Facebook
for mer informasjon.
Vi sees i VERKET kafé!
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VERKET arrangementer
Velkommen til arrangementer på VERKET!
VERKETS KAFÉQUIZ
Hver 1. torsdag i måneden arrangerer vi quiz i
en utvidet lunsj i kaféen, kl. 12.00 - 13.00. Det
blir varierte kategorier, noe for enhver smak.
Quiz`n er åpen for alle og er gratis.
Velkommen til uhøytidelig konkurranse og
hygge! Små, hyggelige premier vanker.
PÅSKEUTSTILLING
Vi gjentar suksessen fra i fjor med VERKETs
påskeutstilling. Alt produsert av medlemmer
med tilknytning til Tegne- og maleVERKET.
Velkommen for å se arbeider stilt ut i VERKET
kafé og i malesalen 26. og 27. mars.

ÅPNING SOLDEKKET
Tradisjon tro åpner vi SOLDEKKET på taket av
VERKET en soldag i april/mai. Dato kommer
når sola begynner å varme igjen.
SOMMERAVSLUTNING
Semesteret avsluttes med den tradisjonsrike
sommeravslutningen med konsert og opptredener i Kongegatas storsal torsdag 21. juni.
I tillegg kan det bli utstillinger, konserter
og andre type arrangementer ut fra ønsker
som dukker opp underveis i semesteret. Følg
med på Facebook, blogg og nettside for mer
informasjon, eller gi oss din mail eller ditt
telefonnummer hvis du ikke allerede mottar
invitasjon til våre arrangementer.
Vi forbeholder oss retten til evnt endringer.
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KolleksjonsSØM
Tegnekafé
DataDESIGNgrafisk - arbeid
MusikkVERKET

09.00 – 14.00 		
10.00 – 14.00 		
10.00 - 11.30		
12.00 - 15.30		

PapirVERKET
MusikkVERKET

09.00 – 14.00 		
12.00 – 13.30 		

Alle aktivitetene har påmelding, og noen har begrenset
antall plasser. Ta kontakt for innmelding. Du er medlem
til du melder deg ut.

Aktivitetene starter og avsluttes etter avtale.

Kaféen har åpent fra tirsdag 2. januar til fredag 29. juni.

ANNET

FREDAG

Tegne/maleVERKET
Foto
Dans (Studio Nille)
Strikke/hekleVERKET
Gitar Larvik mottak
KaféQuiz 1. torsdag i mnd
MusikkVERKET
DataDESIGNgrafisk - nivå 1

09.00 - 14.30		
09.30 – 13.30 		
09.30 - 10.30		
09.00 - 14.30		
10.30 - 11.30 		
12.00 - 13.00		
12.00 - 13.00		
13.30 – 15.30		

TORSDAG

ONSDAG

Tegne/maleVERKET
SØM grunnleggende
TreVERKET
MusikkVERKET
DataDESIGNgrafisk - nivå 2

Dans (Studio Nille)
KolleksjonsSØM
Strikke/hekleVERKET
SkriveVERKET
MusikkVERKET

09.00 - 1400		
09.00 – 14.00 		
09.00 - 14.00		
09.30 - 11.30		
12.00 - 14.00		

TIRSDAG

09.30 - 10.30		
09.00 – 14.00 		
09.00 - 14.30		
10.00 - 12.00		
10.00 – 15.30		

MANDAG

Timeplan

Aktiviteter
DANS
Liker du å danse? Bli med på en times moro
med musikk i Studio Nilles lokaler i Sliperiet.
Timen passer for alle, og du trenger ingen
tidligere danseerfaring. Cathrine leder oss
gjennom dansen.
TEGNE/MALE VERKET
VERKET har tegne- og maleverksted med
veileder er tilstede tirsdag og torsdag.
Mange opplever stor glede og tilfredstillelse
ved å leke seg med det visuelle uttrykket i
linjer, form og farge. Noen ønsker å jobbe
figurativt. Andre ønsker en mer intuitiv
tilnærming til det å skape. Veileder ønsker å
møte dine individuelle ønsker og behov for
den kreative prosessen.
TEGNEKAFÉ
Er du glad i å tegne og liker å være sammen
med folk? Vi samles i kafeen hver onsdag for
å dele tegneopplevelser. Vi leker med form
og farger, og deler gjerne arket med deg. Ta
gjerne med noe du har laget før, hvis du har
lyst å dele med oss andre. Tegnekaféen ledes
av Heidi Gihle.

FOTO
Å fotografere er å fange øyeblikket, «å
fryse» tiden. Bli med på foto hver torsdag.
Vi går ut og leter etter linjer, former, lys
og motiver. Du lærer litt om kameraets
innstillinger, portrettfotografering og
makrofotografering. Det blir noe arbeid med
bildene i redigeringsprogram. Foto ledes av
Hege Benedicte Fossum.
DATADESIGN GRAFISK – NIVÅ 1
Kurset tar utgangspunkt i grafisk design.
Vi jobber primært i Adobe Illustrator.
Plakater, flyers, brosjyrer med mer er en
vesentlig del av innholdet.
DATADESIGN GRAFISK – NIVÅ 2
Kurset bygger på erfaringer og kompetanse
fra nybegynnerkurset. Bestått opptaksprøve
er nødvendig for å delta på dette kurset. Ta
kontakt med Tommy for mer informasjon.
DATADESIGN GRAFISK – ARBEID
Dette er VERKETs grafiske avdeling som i
hovedsak jobber med konkrete oppdrag.
Krever gjennomført dataDESIGN grafisk
nivå 1 og 2.
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MusikkVERKET
SNARVEIEN – INSTRUMENT
Individuell musikkundervisning i piano/
keyboard, gitar, bass eller trommer. Mye
spilling, lite teori.
SNARVEIEN – SCENE
Kan du et instrument, eller er glad i å synge?
Har du kanskje ikke hatt mulighet til å stå
på en scene og gledet et publikum før?
Kanskje er dette muligheten… Målet med
dette tilbudet er å skreddersy et individuelt musikkprosjekt som ender opp i en
opptreden på VERKETs jule- eller sommeravslutningskonsert på hovedscenen. Enten
alene, sammen med Tommy, eller sammen
med andre medmusikanter. Mulighetene er
mange.
HUSBAND
Trakterer du allerede et instrument? Ønsker
du å spille sammen med andre? VERKET
har for tiden 2 husband, «Akustika» og «The
Strings». Dette er helakustiske band som

i hovedsak spiller kjente og kjære låter.
Husbandene underholder alltid på Verkets
jule- og sommeravslutningskonserter.
Noe basiskunnskaper på ditt instrument
forventes.
GITAR NYBEGYNNER
Gruppebasert grunnleggende gitaropplæring. Beboere på Larvik mottak prioritert.
Varighet 1 semester.

STRIKKE/HEKLEVERKET
Ta med strikketøy, hekletøy eller broderi og
kom sammen med en ivrig gjeng likesinnede. Vær kreativ og sosial på samme tid. Ta
gjerne med andre hobbyaktiviteter.
KOLLEKSJONSSØM
Dette er gruppen som produserer det som
blir solgt i butikken til VERKET. Alt fra enkle
konferansebånd til vesker med mange
detaljer. Denne våren skal vi i gang med produksjon av egen VERKET kjole som vi håper
og tror blir et ettertraktet plagg langt utover
Kongegatas grenser.
SØM GRUNNLEGGENDE
Vil du lære å sy? Eller har du noen halvferdige
prosjekter liggende hjemme som du ønsker
å gjøre ferdig? Da er dette gruppen for deg.
PAPIRVERKET
Med papir, saks og limstift lager vi alt fra
små hus, lykter og kort til lamper og skilt. Vi
har en kuttemaskin som hjelper oss med de

små detaljene. Her skal det skapes mye fint
i papir.
TREVERKET
På snekkerverkstedet skaper og produserer
vi ulike bruksgjenstander i tre. Vi tar i bruk
gamle håndverks-tradisjoner så vel som å
lage ting med nye og funksjonelle verktøy.
Veileder vil møte dine kreative ønsker og
behov for å utforske ulike treprodukter.
SKRIVEVERKET
Vil du finne din egen stemme? Ved å bruke
ord, og få tilbakemelding på det du uttrykker, kan du utvikle og utforske ditt skrivende
jeg. Er du lyriker, romanforfatter, tekstforfatter, novellist, eller kanskje slampoet, uansett er det å skrive en reise som aldri tar
slutt. Vil du være med? Skrivegruppa ledes
av Mona Windvik.

FADDERORDNING
Fadderordningen er for nye medlemmer. Målene vil være individuelle og tilpasses den
enkeltes behov. Fadderordningen er først og fremst knyttet opp mot de åpne verkstedene:
maleVERKET, strikke/hekleVERKET og kaféen. Ta kontakt for mer informasjon.
12
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Vi i VERKET
KONTAKTINFORMASJON

VEILEDERE

Cecilie Verde

Tommy Olsen leder musikkVERKET og
dataDESIGN grafisk

982 31 906
cecilie.verde@larvik.kommune.no
Eirill Røsholt
982 31 636
eirill.rosholt@larvik.kommune.no
Tommy Olsen
932 66 555
tommy.olsen@larvik.kommune.no
Anne Kari Ramberg
982 31 142
anne.kari.ramberg@larvik.kommune.no
Catrine Villmarksdottir
412 85 920

Christina Holm Disington leder strikke/
hekleVERKET
Catrine Villmarksdottir leder søm og
papir, har oppstartssamtaler
Isabel Blanco leder maleVERKET
Cathrine Bengtson leder dansegruppa
Håkon Lund leder treVERKET
Eirill Røsholt er kokken i kaféen

ann.catrine.villmarksdottir@larvik.kommune.no
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CECILIE VERDE
cecilie.verde@larvik.kommune.no
982 31 906
EIRILL RØSHOLT
eirill.rosholt@larvik.kommune.no
982 31 636
ANNE KARI RAMBERG
anne.kari.ramberg@larvik.kommune.no
982 31 142
TOMMY OLSEN
tommy.olsen@larvik.kommune.no
932 66 555
CATRINE VILLMARKSDOTTIR
ann.catrine.villmarksdottir@larvik.kommune.no
412 85 920

BESØKSADRESSE
Kongegata 1
3256 Larvik
POSTADRESSE
Larvik Læringssenter
Avdeling VERKET
Postboks 2020
3255 Larvik

www.VERKETLARVIK.no

