
Papper, färg & risotryck 

Info om kursen
Välkommen till en utforskande kurs med din 
kreativitet och trycktekniken risografi i centrum! 
Du kommer under fyra kursdagar få experimenterar 
med att ta fram dina tryckoriginal med hjälp av olika 
material och tekniker. Originalen görs i flera lager,  
ett för varje tryckfärg. Vi börjar med att jobba 
analogt i collageteknik med papper, pennor, sax och 
lim. Vi ska också ut i naturen och leta annat material 
för att skapa texturer och spännande former. Kursen 
innehåller även en del om hur du kan jobba och 
förbereda digitala bilder för risotryck och utforska 
kombinationen med det analoga och digitala. Vi 
experimenterar med transparens, raster och uttryck 
och sedan trycker vi olika färgkombinationer på 
risografen. En färgstark, inspirerande upplevelse för 
den som vill jobba med sina händer.

Varje dag börjar med en introduktion till olika sätt 
att arbeta med sina original för att få till det resultat 
man strävar efter. Kursen varvas med en del teori och 
mycket tid till eget skapande med risotryck under 
handledning av yrkesverksamma illustratörer och 
kreatörer. Du bestämmer själv om du vill jobba på 
flera mindre ”projekt” eller ett större, allt ifrån vykort, 
affischer, vik-zines eller en fanzin. 

Ett par kvällar bjuder vi in andra kreatörer till 
frivilliga aktiviteter i enklare bokbindningstekniker, 
marmorering m m (mot extra avgift på kr 200:-)

Sommarkursen arrangeras två gånger under juli 2022:  
• Söndag 10 juli – torsdag 14 juli 
• Onsdag 27 juli – söndag 31 juli

Kursen görs i samarbete med tryckstudion RisooPrint.  
Handledare är Kornelia Engqvist, illustratör och 
grafisk formgivare (korneliaengqvist.com) och 
Jeanette Engqvist, illustratör och grafisk formgivare 
(illumedic.se) med flera.

Sommarkurs 2022



Ansökan och antagning
Vi tar emot alla ansökningar fram till den 15 maj. Du 
som söker ska ha fyllt 18 år, undantag vid barn-/
ungdomskurser. Inga förkunskaper i risotryck behövs. 
Skicka din intresseanmälan till info@risooprint.se. Du 
får sedan ett anmälningsformulär via e-post. För att 
lättare anpassa kursen kommer vi be dig vid ansökan 
skriva dina förväntningar på kursens innehåll. 

Viktiga datum
20 juni - sista dag att ansöka
31 juni - bekräftelse av plats genom betalning av 
kursavgiften till Bankgiro 405-7725. 

Om du blir antagen och ej har möjlighet att gå kursen 
ber vi dig meddela detta tidigast möjligt till info@
risooprint.se. Vid utebliven betalning ställs platsen 
till förfogande för andra sökande. Återbetalning görs 
endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg

Kost och logi
På FärgLabbets egen Bed & Breakfast finns det 
ett enkelrum och ett dubbelrum (med plats för 
tre personer) båda med egen dusch och wc. Även 
självbetjäningsfrukost ingår. Tyvärr är dessa rum nu 
fullbokade.

Annars finns det boende i Sunne hembygdsgårds 
B&B (STF) som ligger 5 min promenad bort och Broby 
gästgiveri, 10 min promenad bort (kontakta dem 
direkt). Även andra möjligheter finns – allt från Sunne 
camping till Selma Spa.

Varje dag serveras en enklare lunch och fika/frukt 
på FärgLabbet som ingår i kursavgiften. Måltider 
utöver detta kan köpas i någon av Sunnes många 
restauranger eller egen medtagen mat kan tillagas 
i en av våra mikrovågsugnar. Det ingår även en 
grillafton med olika varianter av mat. 

Kursavgift
3 500 kr/person
Avgiften inkluderar, förutom de måltider som 
nämns ovan, en stor del material för att jobba och 
experimentera med kollage och risotryck. Ytterligare 
material kan köpas på plats.

Kursstart och kursavslutning
Dagen för kursstart är det drop in-ankomsttid från kl. 
16.00. Vid kl. 18.00 serveras en enklare middag med 
gemensam uppstart av kursen. Sista dagen avslutas 
sedan med en gemensam lunch eller resmacka 
innan hemresan. Vissa kvällar erbjuds frivilliga 
aktiviteter annars har kursdeltagarna möjlighet att 
sitta och jobba samt ha tillgång till viss utrustning 



Vad är riso?

Riso är en experimentell och miljövänlig tryckteknik med ursprung i Japan. 
Maskinen är i grunden en duplikator och fungerar som en automatiserad 
screentrycksmaskin. De färgstarka vegetabiliska färgerna som trycks i lager 
ovanpå varandra skapar spännande effekter och har inspirerat konstnärer 
och designers världen över. En ”demokratisk” teknik som ger möjlighet till 
kreativitet och skapande för människor i alla åldrar. Med sitt ”operfekta” 
uttryck, misspass och starka färger har riso sin helt egna charm. Riso är starkt 
förknippat med fanzin-kulturen med egna begränsade upplagor kring musik, 
aktivism och olika ”smala” interesseområden. 

Vad är FärgLabbet?

FärgLabbet är en kreativ mötesplats – en vacker tegelbyggnad och gamla 
folkskolan i centrum av Sunne i Värmland. Här finns tryckstudion RisooPrint, 
en pop-up butik, en Bed & Breakfast och arbetsplatser för några små kreativa 
företag. FärgLabbet etablerades i sina nuvarande lokaler i april 2020 och 
är under fortsatt utveckling och uppbyggnad. Visionen om olika verkstäder 
för ”kladdiga” hantverk och en frodig trädgård fylld av kreativa påhitt och 
upplevelser jobbar vi mot att ska bli verklighet.

i tryckstudion (ej risograferna) fram till kl 21. 
Detaljerade tider och program för sommarkursen 
skickas ut i god tid före kursstart.

Övrigt
Ha gärna oömma kläder. Delar av kursen kommer 
hållas utomhus (om vädret tillåter). Känn dig fri 
att ta med eget material att experimentera med; 
teckningar, foton (vi kan skriva ut från din mobil), 
texter av olika slag eller dina egna favoritpennor.

Sunne är rik på vacker natur, kulinariska 

upplevelser och kulturella pärlor. Ett besöksmål 
för många turister och väl värd att utforska.  
Vi ger tips på våra favoriter vid anmälan.

Frågor och funderingar?
Kring kursinnehåll: info@risooprint.se

Kring boende/mat/annat:
hej@farg-labbet.se eller +46 (0)70 30 50 913

Tveka inte om att kontakta oss :)
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