Högskoleförberedande

Textilakademin
Gillar du att skapa och förverkliga en idé? Vill du
arbeta med textil i framtiden? Då är du välkommen
till Textilakademin. Vi erbjuder en kreativ miljö där
du får utveckla ditt textila kunnande och samtidigt
växa som person.
UTBILDNINGEN
Textilakademin öppnar för en framtid inom det textila
området. Den ger en bra grund för skapande eller för
vidare textila studier inom t ex sömnad/skrädderi, design,
undervisning, handel och industri.
Utbildningen består av en 1-årig grundkurs som förbereder
för vidare studier inom textil. Därefter finns möjlighet att
söka ett påbyggnadsår som är öppet för alla med
kunskaper motsvarande Textilakademin Grund.
Vi arbetar i ljusa, praktiska ateljéer och verkstäder som du
har tillgång till även under kvällar och helger. Lärarna har
bred och gedigen utbildning inom bl. a sömnad, vävning,
mönsterkonstruktion och scenkostym.
På schemat finns både lärarledda lektioner och eget
arbete. Du deltar också i temadagar och föreläsningar tillsammans med övriga deltagare på skolan. Stor vikt läggs
vid processen från idé till färdig produkt. Under året får
du utvecklas konstnärligt och hantverksmässigt. Praktiskt
arbete varvas med teoretiska studier. Vi strävar mot miljömärkta material och genom medvetna val vill vi bidra till
ett mer hållbart samhälle.
STUDIERESOR OCH PRAKTIK
Vi gör studieresor till skolor, museer och företag. Dessa är
obligatoriska och en viktig del i undervisningen.
Under påbyggnadsåret ingår praktikveckor som du själv
ordnar. Skolan har många bra kontakter och praktiken kan
bli en bra merit för framtida studier eller arbeten.
MÖJLIGHETER EFTER UTBILDNINGEN
Många av våra studenter går vidare till bland annat
Textilhögskolan i Borås, Beckmans designhögskola i
Stockholm, Tillskärarakademin i Göteborg, m.fl.
Andra läser hos oss för sin personliga utveckling och
har nytta och glädje av kunskaperna resten av livet.

FAKTA
LÄNGD

Textilakademin Grund: 1 år
Textilakademin Påbyggnad: 1 år

ANTAGNINGSKRAV

18 år.
För Påbyggnad dessutom Textilakademin
Grund eller motsvarande utbildning.

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri men du
betalar för ditt eget material samt
studieresor. Total kostnad för läsåret
ca 8 000-14 000 kronor.

ANSÖKAN

Senast 15 april.
Därefter antagning i mån av plats.
Ansök här:
www.rjl.se/Varnamofolkhogskola/Ansokan

LÄSÅRSTIDER

Hösttermin vecka 34-51
Vårtermin vecka 2-23

INTYG

Efter genomförd kurs utfärdas ett intyg
som ger dig möjlighet att söka vidare till
högre textila utbildningar.

KURSANSVARIGA
Lena Mellergård 010-244 90 10
lena.mellergard@rjl.se
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Plaggsömnad
Mönsterkonstruktion
Sömnadsdetaljer
Vävning
Hattsömnad
Textiltryck
Fackteckning
Digital design
Materiallära
Textila tekniker
Stilhistoria
Modevisning och utställning
Studiebesök

• Kurser Värnamo Folkhögskola
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Sömnad
Mönsterkonstruktion
Formgivning
Digital design
Material - och plaggexperiment
Textila tekniker
Portfolioarbete/Projektarbete
Utställningar
Modevisning
Praktik
Studiebesök
Det finns möjlighet till fördjupning inom olika
områden.

