
GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER 
 
Tekstil- og serigrafiværkstedets tilbud til skole og SFO 
 
Vi vil gerne åbne værkstedets døre for børn og unge i skoleregi og give et frirum i et kreativt 
miljø.  
Her kan børnene opleve et autentisk værksted og for en dag blive en del af det udøvende  
kulturmiljø i Aarhus. 
Vi vil pirre børnenes nysgerrighed og udfordre håndens arbejde og glæden ved at skabe. 
Som lærer eller pædagog kan du få ny inspiration til hverdagens projekter. 
 
Værkstedet tilbyder faciliteter til og vejledning af forskellige kreative discipliner: 
 
• Rammetryk (overførsel af motiv til stof eller papir). 
• Indfarvning (farvning / mønstring af tøj eller andet stof). 
• Læderarbejde. 
• Grafik (højtryk og nogle former for dybtryk). 
 
Vi tilbyder forskellige workshops, rettet specielt til børn, fx: 
 
Rammetryk / tryk på stof: 
- Værkstedet har på forhånd fremstillet rammer med forskellige motiver. I små grupper kan 
børnene vælge et motiv, som de kan trykke på stof.  
Tilbage på skolen kan de færdige tryk syes til fx puder og tasker. 
 
- Med udgangspunkt i et tema eller fortælling klippes et motiv ud i sort karton. Motivet belyses 
på en stor trykramme og der trykkes på papir eller stof. Der kan leges med forskellige 
motivudsnit til mindre tryk, eller der kan laves tryk, hvor de udklippede motiver i karton bruges 
direkte. 
 
- Vi arbejder med papirklip, som bruges som skabelon til rammetryk. På denne måde kan der 
arbejdes mere spontant og man kan udvikle klippene/mønstrene i lag-på-lag teknik. 
 
Indfarvning / shibori/batik: 
- Der kan arbejdes på en medbragt t-shirt eller lign. Vi laver farvebade i flotte farver og vikler, 
binder, snor og folder stoffet. 
Hvor stoffet er klemt sammen, vil farven blive afvist.  
Efter indfarvningen udfoldes fantastiske farvestrålende mønstre.  
 
Grafik: 
- Med enkle grafiske teknikker arbejder vi bl.a. med monotopi og snorretryk. Vi kan bruge en 
gammel trykpresse til at lave sjove, spontane og finurlige unikke tryk. 
 
- Genstandstryk med små genstande (max. 3-4 mm), valse, sværte og det hvide papir. 
Hverdagens genkendelige elementer transformeres i 2-D på papiret til abstrakte 



GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER 
mønstre/motiver. 
 
 
Priser: 
 
Workshop af 2 timers varighed for max. 12 pers. ca. 1.500 kr. 
Workshop af 2 timers varighed for max. 20 pers. ca. 2.000 kr. 
 
Workshop af 3 timers varighed for max. 12 pers. ca. 2.000 kr. 
Workshop af 3 timers varighed for max. 20 pers. ca. 2.500 kr. 
 
Herudover beregnes en pris for brug af fælles materialer, som afhænger af kursets indhold.  
Spørg på værkstedet om materialeudgifter.  
Yderligere forbrug beregnes individuelt.  
Priserne er inkl. moms.  
 
 
Praktisk: 
Ved større grupper (max. 20 pers.) anbefaler vi, at man arbejder sammen to og to. 
Børnene skal være ledsaget af en eller to voksne. 
 
For at give arbejdsro ligger workshoppen uden for værkstedets åbningstid med en instruktør 
på. 
 
Det er også muligt at deltage med en mindre gruppe på max. 6 pers. indenfor værkstedets 
åbningstid. Her vil I som gruppe være på lige fod med andre brugere og få hjælp til at afprøve 
fx forskellige overførsler af motiv på stof eller papir. 
 
Skal I i gang med et projekt eller temadage i skole eller SFO, kan værkstedsarbejdet indgå 
som åbner, delproces eller den kreative side af projektet, som med fordel kan kobles med 
forberedende og/eller opfølgende arbejde hos jer på skolen. 
 
 
Kontakt os: 
Tirsdag-torsdag: Kl. 13-20 
Fredag-lørdag: Kl. 10-15 
 
Tlf: 4185 6585 / tekstil@godsbanen.dk  
 
 
 


