Vissinggaard var i årene 1996 – 2006 rammen om
Store Pile- og Kurvedag. Omkring 70 flettere fra hele
verden mødtes i de år på Vissinggaard til udveksling,
udstillinger, foredrag og et flettemarked, der var
åbent for publikum. Store Pile og Kurvedag blev en
bemærkelsesværdig tradition, som vandt genklang
og skabte inspiration og mange nye tiltag i fletteverdenen.

I maj 2016 vil der påny være en stor
flettebegivenhed på Vissinggaard
I årenes løb er Flettemuseet på Vissinggaard vokset
betydeligt, og rummer i dag flere hundrede kurve og
flet af de dygtigste kunstnere og kunsthåndværkere,
samt kurve med originale og tankevækkende teknikker og funktioner, fundet på af kreative mennesker.

Foredrag

Alle genstande på Flettemuseet vil blive sat til salg
d. 7. og 8. maj 2016 ved en storslået event på
Vissinggaard, hvor der også vil være mange andre
tiltag i form af workshops, loppemarked, udstillinger,
salg af bøger og værktøj, café, foredrag mm.
Lørdag aften d. 7. maj 2016 vil der desuden være
tilbud om en festlig middag og filmforevisning af
fletteprojekter fra Afrika.
Baskets4life vil benytte de penge/midler der kommer ind på salg af ’Flettemuseet’, workshops og andre aktiviteter og events, som finder sted frem til maj
2016 på en kulturel udvekslingsrejse til Zimbabwe
og Zambia i efteråret 2016.

Baskets4life – Afrika

Stor Pile- og
Kurvedag
– Revival and Final

Workshops

Der kommer flere oplysninger om arrangementet
samt andre tiltag løbende, i takt med at vi har dem
klar.
Yderligere oplysninger på
baskets4life.dk og Facebook/Baskets4life Afrika

Kurser

Baskets4life
– Afrika

Workshops og
events

Basket4life er en gruppe på 10 kunsthåndværkere,
der, ud over at flette og undervise, også udstiller og
udforsker verden sammen. I de senere år har flere
personer fra Baskets4life været dybt involveret i
projekter i Afrika, der forener flet og kvinder med
henblik på at skabe omsætning og indtjening.

Indtægterne fra de workshops og events vi tilbyder, går til at fortsætte dialogen mellem kvinder,
flet, kunst og udvikling. Du kan få en idé om hvad
vi tilbyder herunder. Har du lyst til at deltage i e
 ller
afholde et af følgende arrangementer, skal du
henvende dig til den enkelte ansvarlige.

Det har været en øjenåbner for os at se hvor meget
fokus på håndværk kan udvikle og forene menneskesyn og vi synes at vi i Baskets4life har meget at
byde på. Vi vil gerne bidrage yderligere til den dialog
og interaktion, der i det store perspektiv er så vigtig
for os alle som individer, som er så vigtig for vores
ansvarsfølelse som globale medborgere og som
ambassadører for det ældste håndværk i verden.

Orgelkoncert med nordiske klange
Musik for orgel med rødder i nordisk
folkemusik. Har du adgang til et orgel - kommer
Dorte gerne og spiller dér.
Henvendelse: Dorte Tilma: dorte@tilma.dk

I 2016 planlægger Baskets4life en kulturudvekslingsrejse til Afrika. I Lupane i Zimbabwe vil vi samarbejde
med et kvindecenter om udvikling af traditionel flet
og design til nye salgbare produkter, og vi vil lære
nyt af kvinderne om lokale materialer, teknikker og
arbejdsmetoder.
Vi vil også samarbejde med gadekunstnere i en
større by i Zimbabwe og endelig tilbyde vores
ideer, viden og knowhow i dialog med en landsby i
Zambia – en landsby begrænset i dens formåen pga.
restriktioner fra samfundet omkring den.
Syntesen af alle disse tiltag vil udvide vore begreber
om flet, om kunst, om kommunikation og verdensforståelse. Vi vil som initiativtagere i Baskets4life og
som aktive undervisere og deltagere i samfunds
debatten bliver endnu bedre ambassadører for
kulturel udveksling og forståelse.
Kontakt til medlemmerne af gruppen:
Ane Lyngsgaard:
anelyng@pileriet.dk
www.pileriet.dk

Dorte Tilma:
dorte@tilma.dk
www.dortetilma.dk

Anne Folehave:
folehavesunivers@gmail.com
www.pileflettilfolkogfae.dk

Hanne Vistisen:
pile-visti@mail.tele.dk

Anne Honoré:
a@honoreogko.dk
www.grafikogflet.dk
Anne Mette Hjørnholm:
anne.mette@hjornholm.dk
www.hjornholm.dk
Annette Balle:
fru.balle@gmail.com

Marie Skinbjerg:
marieskinbjerg@hotmail.com
www.kurvemageren.dk
Marianne Mortensen:
marianne@pilidetfri.dk
www.pilidetfri.dk
Eva Seidenfaden:
eva@seidenfaden.net
www.vissinggaard.dk

Kostekursus i Karise
31/5 2015 fra kl. 10-15. Henvendelse:
Marianne Mortensen: marianne@pilidetfri.dk
Kostekursus i Hinnerup
14/6 2015 fra kl. 10-15.
Tilmeld dig til Annette på SMS 40877931
Foredrag og lysbilleder om Afrikaprojekter
Henvendelse:
Eva Seidenfaden: eva@seidenfaden.net
1 dags kursus i fletsæder i Lyngby
Henvendelse:
Marie Skinbjerg: marieskinbjerg@hotmail.com
1 dags kursus i pileflet i Lyngby
Henvendelse:
Marie Skinbjerg: marieskinbjerg@hotmail.com
2 dages kursus i flettede “poesiblade” i Århus
10. og 11. maj 2016 - evt også andre datoer.
Med overnatning 750,- kr.
Henvendelse: Dorte Tilma: dorte@tilma.dk
Foredrag og lysbilleder
Ny flet i Afrika – Processen fra ide til produkt
i Zambia og Zimbabwe.
Henvendelse:
Ane Lyngsgaard: anelyng@pileriet.dk
Yderligere oplysninger på
baskets4life.dk og Facebook/Baskets4life Afrika

