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Juleflettekursus med Knud Vægter
Museum Lolland-Falster og Knud Vægter holder
hjerteflettekursus den 11. december 2014
Knud Vægter, Nørre Vedby på Falster, lærte i sin barndom - som så mange
andre børn - at flette julehjerter af sin mor. Men i modsætning til mange
andre ophørte denne beskæftigelse ikke med barndommen, den blev
tværtimod udviklet år for år - og det til perfektion! Knud Vægters arbejde har
ført ham vidt omkring på kloden, og uanset hvilken breddegrad, han befandt
sig på, blev fletterierne en tilbagevendende del af juleforberedelserne.
De mange variationer over det flettede hjerte - som er blevet til ca. 200 stk. til
dato - er ofte skabt til en særlig lejlighed, eller idéen er kommet ved en
speciel oplevelse. Således har hvert hjerte sin egen historie. I bogen Sådan
lærte min mor mig at flette julehjerter fortæller Knud Vægter sin
julehjertehistorie, og de fleste af hans hjerter er vist. Bogen kan købes i
museets butikker.
Har du lyst til at kaste dig over fletteriet, giver Museum Lolland-Falster
mulighed for at komme helt tæt på Knud Vægter og få et indblik i hans
kunnen ved et lille og intimt flettekursus. Så det er med at komme i det
kreative hjørne, for Knud Vægters hjerter er ikke af den helt traditionelle slags
– de kan både indeholde snørklede mønstre, figurer og bogstaver.
Hvornår: 11. december 2014 kl. 19
Hvor: Amtsforvalterboligen, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F.
Pris: Kr. 75 kr. inkl. materialer og kaffe
Tilmelding: tlf. 54 85 13 03
Max. 12 deltagere.
Husk: Medbring egen saks.
NB.: Tilmeldingen er bindende, og der skal betales ved tilmelding eller ved
afhentning af billet. Billetten skal afhentes i museumsbutikken, Falsters Minder,
Færgestræde 1A, 4800 Nykøbing, før arrangementet.
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