
Eventyrteatret – Musicals der samler familien 
Østmarken 4 – 2860 Søborg 

KREATIV KOSTUME- OG TEKSTILWORKSHOP  

på Eventyrteatret 6. – 7. marts eller 13. – 14. marts 2021 

for dig, der vil: 
 - styrke og udvikle din kreative skaberkraft 
- blive bedre til at gå fra idé til virkelighed 

          - søge ind på en tekstil- eller designskole i 2021  
                   og har brug for vejledning og portfolio-materiale. 

 

 
 

Er du glad for at arbejde kreativt med tekstiler? Så har du chancen for at lære om kostumedesign  
og kreative processer på en intensiv 2-dages weekend-workshop med Eventyrteatrets erfarne 
kostumedesigner Christine Brincker. 
 
På workshoppen vil du blive introduceret til kostumernes eventyrlige univers og få mulighed for  
at designe og fremstille en fysisk skitse til et kostume, som du kan arbejde videre med på egen hånd.  
Du kommer til at lære visuelle brainstorming-metoder, materialeforståelse, sy-, klippe-, og 
mønsterteknikker samt koncept- og produktudvikling. Se video om workshoppen her 
 
PROGRAM 
Dag 1: kl. 10-16: Konceptudvikling 
Introduktion 
Idéudvikling, Kreativ procesforståelse, Brainstorming, Moodboard 
Frokost & hygge 
Konceptformulering: Materialelære, Mønsterudvikling  
Opsamling  
 
Dag 2: kl. 10-16: Produktudvikling 
Produktion: Syteknikker og klippemetoder  
Frokost & hygge  
Produktion: Syteknikker og klippemetoder  
Fremvisning 
 
Workshoppen bliver afviklet i en atmosfære med god energi, hvor du får mulighed for at møde andre  
med samme kreative interesse som dig. Vi tager naturligvis hensyn til de gældende anbefalinger vedr. 
Corona, og der vil være rigelig arbejdsplads til hver af de max 9 deltagere. Bliver workshoppen aflyst  
pga. Corona, får du dine penge retur! 
 
Alder: min. 16 år.  
Forudsætninger: Basis kendskab til symaskiner. 
Pris: 1800 kr. inkl. materialer. 
      

https://www.youtube.com/watch?v=q_NtceqVMLU&feature=youtu.be
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DIPLOM 
Efter workshoppen modtager du et diplom for din deltagelse, som kan bruges til CV og portfolio. 
 
TILMELDING  
Du kan tilmelde dig ved at betale her i Eventyrteatrets Webbutik, hvor du vælger én af de to workshops. 
Tilmeldingsfrist senest en uge før den workshop, du vælger – de 18 pladser sælges efter først til mølle! 
  
Tilmeld dig her 
 
EFTER TILMELDING 
Ca. 14 dage før workshoppen modtager du en e-mail fra Christine Brincker, som vil bede dig om at besvare 
nogle få spørgsmål om din alder og erfaring, så undervisningen kan tilrettelægges optimalt. Samtidig får du 
besked om, hvad du skal medbringe på workshoppen. Har du spørgsmål inden, kan du kontakte Christine 
på christine@eventyrteatret.dk 
 
OM KOSTUMEDESIGNER CHRISTINE BRINCKER 

Christine er uddannet designer fra Danmarks Designskole 1991 og har siden arbejdet både med kostumer 

og design af almindelig beklædning. De sidste 18 år har Christine designet alle kostumer til  Eventyrteatrets 

forestillinger og ledet Den Eventyrlige Systue. Christine underviser også de 300 unge skuespillere på 

teatrets dramaskole. Gennem årene har mange unge fra design- og tekstiluddannelser været i praktik hos 

Christine og lært om kostumefremstilling. Se eksempler på Christines kostumer her    

 

 

 
 

Video og fotos: George Adda og Sophie Brincker Olson - Musik: Albert Brincker Olson 

https://billetter.eventyrteatret.dk/webshop/webticket/shop?kassierer=webeveWS
mailto:christine@eventyrteatret.dk
https://www.eventyrteatret.dk/sites/default/files/eksempler_paa_christine_brinckers_kostumer_til_eventyrteatret.pdf

