
Pris kr. 100,00
Billetter Send en Mail til kk@events.dk
Betaling Netbank: Nordea reg. nr. 0343

Kontonr. 6264638354
Kvittering fra Banken gælder som billet.
Der er mulighed for køb af vand og alkoholfri øl

www.koksh.dk www.koksh.dk

Underviser:  Kunstner Susanne Thea, Korsør - Læs mere på
www.susannethea.com
Holdet er tilegnet dig som gerne vil udfolde dig kreativt i
rolige omgivelser og have det hyggeligt og sjovt. 
Vi arbejder med forskellige grafiske teknikker efter ønske.
Collografi, monotypi, træsnit, linoleumstryk, kobber æstnin-
ger og raderinger. Vi tegner fra fotokopier, fotos, egne bille-
der, fri fantasi og efter dine egne skitser.

Dag, tidspunkt og antal gange aftales med Susanne Thea
Start:  Tirsdag den 13. september 2022 Kl. 13.15 til kl. 17.15
Slut:  Tirsdag den 22. november  2022
Ingen undervisning i uge 42

Prisen udregnes på antal deltager og er incl. lokaleleje. 
Max 7 deltagere.
Undervisningen foregår på Sandvejsbanken 2, 4220 Korsør. 
Vær varmt påklædt, godt og lunt fodtøj og tøj, som kan tåle
tryksværte. 
Kontakt: For yderligere oplysninger Susanne  Thea om
materialer som du skal medbringe. mail@susannethea.com
- mobil: 21228251

FORÅR 2023
Datoer for denne sæson aftales med Susanne Thea.
For yderligere oplysninger kontakt Susanne Thea
mail@susannethea.com mobil: 21228251

Tilmeldning til Skoleleder Tine Sass, mobil: 51357780
eller Mail: kk@events.dk.

Debatarrangement

Kræft, trit &
retning 
og Cannabis

Søs er Dobbelt verdensmester i Overlevelse af lymfe kræft og 
også en ondartet modermærkekræft og deler rundhåndet ud af 
egne erfaringer i et personligt, livsbekræftende og positivt 
debatarrangement om livstruende sygdom og hvordan man kan 
gå igennem en voldsom krise og komme ud på den anden side 
som et klogere, mere lykkeligt og taknemmeligt menneske.

Onsdag den 01.
marts 2023
kl. 19.00
Det Røde Pahus,
Skælskør

Grafisk Kursus i fred og ro

Hensynstagen undervisning

Søs
Egelind

Arbejde udført af deltager

Arbejde udført af deltager
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