
Velkommen til Rakufestival 2020 
 

På Rakufestivalen kan du møde og dele erfaringer med andre ”ildsjæle”, 

blive inspireret og få kendskab til det nyeste inden for raku. Du får 

mulighed for aktivt at deltage i forskellig workshops. Medbring gerne 1-3 

af dine rakuværker til en fælles udstilling. Udstillingen vil vi bruge til at 

videndele på glasurer og brænding. Rakufestivalen henvender sig både 

til begyndere og øvede. Det er anden gang, at der afholdes en 

Rakufestival i Danmark. Den første Rakufestival blev afholdt i pinsen 

2018.

Hvornår: fredag d. 9. oktober kl. 17.30 – søndag d. 11. oktober kl. 

17.30, 2020.

Hvor: Design- og Idrætsefterskolen Skamling, Gl. Skamlingvej 1,  

6093 Sjølund (syd for Kolding). 
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Deltagerpris:

 • kr. 2.000,00. Prisen dækker workshops/demonstrationer, 

materialer, foredrag, overnatning i delt værelse og alle måltider 

med drikkevarer (excl. øl og vin, der kan købes). Prisen er den 

samme, selv om du ikke overnatter. 

  • Ønsker du eneværelse er prisen kr. 2.250,00. 

  • Værelserne er 2-sengs værelser med bad og toilet på gangen. Der 

er to 3-sengs værelser og to 4-sengs værelser.  

 • Der gøres opmærksom på, at indkvartering sker på 

efterskoleelevernes værelser, som er personligt indrettet, men 

ubeboede pga. pinseferie. Værelserne er klargjort til festivalen.  

 • Medbring til overnatning: sengetøj (pude/dyne, sengelinned) og 

håndklæde. 

  

Tilmeld dig på:

 • rakufestival@gmail.com. 

 • Notér ønsker i forhold til overnatning og evt. hvem, du ønsker at bo 

sammen med. 

 • Beløbet indbetales på konto: Reg.nr.: 0759, Kontonr.: 3226994296 

eller på MobilePay nr.: 41908 (Design- og Idrætsefterskolen 

Skamling). Mærk indbetalingen med Rakufestival. 

 • Ved afbud 30 dage før Rakufestivalens start, betales hele det 

indbetalte beløb tilbage. Ved afbud senere end 30 dage før 

Rakufestivalens start, betales 1.000 kr. tilbage af det indbetalte 

beløb. 

 • Aflyses festivalen betales det indbetalte beløb tilbage. 

 • Der er plads til 60 deltagere, så først-til-mølle princippet gælder. 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Foreløbigt program: 

Fredag d. 9 oktober:

17.30:  Ankomst. Navneskilte og program udleveres.

18.00: Middag med velkomst og information om festivalen. 

19.00: Indkvartering. Derefter mulighed for rundvisning på skolen. 

20.00:  Teoretisk gennemgang af lørdagens og søndagens forskellige 

  workshops og demonstrationer.

  

Lørdag d. 10. oktober:

  8.00:  Morgenmad 

  9.00:  Morgensamling med info om dagens program.

Workshops/demonstrationer: Du har mulighed for at    

  medbringe i alt 5-10 forglødede leremner med flg.   

  maks. mål: højde 15 cm og 10 cm i diameter -    

  målene skal overholdes. Leremnerne skal være i hvid   

  stentøjsler med chamotte. Til Saggar, Pitbrænding og Naked  

  Raku skal leremnerne være grundigt glittede.

12.00:  Frokost.

13.00:  Workshops/demonstrationer fortsætter.

18.00:  Middag.

20.00:  Oplæg om rakutraditioner.  

 
Der vil være flg. workshops og demonstrationer, hvor du får oplæg om 

og mulighed for at afprøve fx: Kobber Mat, Saggar, Pitbrænding, Naked 

Raku, Obvara, færdige rakuglasurer, Transfer Stickers/Decals, 

brændefyret rakuovn, bland din egen rakuglasur, design af keramiske 

former, få lavet dit eget stempel mm. Vi forbeholder os ret til ændringer. 

Der vil være instruktører på alle workshops og demonstrationer. Der 

udleveres opskrifter og beskrivelser, og der er mulighed for at filme og 
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fotografere, så det er let at gå til, når du er hjemme igen og vil anvende 

alt det nye.  

Detaljeret oversigt over workshops/demonstrationer og instruktører 

følger, når alle aftaler er på plads. 

 
Søndag den 11. oktober:  

  8.00:  Historisk fortælling på Skamlingbanken om lokaliteten    

  og om det nye oplevelsescenter, der er ved at blive bygget.

Du kan gå eller køre til Skamlingsbanken.

  9.00:  Morgenmad med info om dagens program.

10.00: Workshops/demonstrationer. 

12.00:  Frokost.

13.00:  Workshops/demonstrationer fortsætter.

16.00:  Fælles oprydning i de  anvendte områder.

16.45: Vi samles og festivalen slutter officielt. 

 
I Facebook gruppen: Rakufestival 2020, vil vi løbende opdatere 

programmmet for rakufestivalen. Blev derfor medlem af denne gruppe. 

Rakufestival 2020 arrangeres af:

Dorte Kjær Jespersen og Ebbe Dam Nielsen i samarbejde med Anette 

Stryker, Ulla Barfod, Steven Thomas og Design- og Idrætsefterskolen 

Skamling.
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