
Välkommen till en utforskande kurs med 
din kreativitet och trycktekniken risografi i 
centrum! Du kommer under fyra kursdagar 
få experimentera med att ta fram egna 
tryckoriginal med hjälp av varierande material 
och tekniker. Originalen görs i flera lager, ett för 
varje tryckfärg. Du får jobba i kollageteknik med 
papper, pennor, sax och lim. Även i naturen intill 
letar vi växter och annat för att skapa texturer 
och spännande former. Originalen scannas 
och trycks i många färgkombinationer på olika 
papper med risografens helt egna uttryck.  
En färgstark, inspirerande upplevelse för den 
som vill jobba med sina händer.

Vi börjar varje dag med en introduktion till olika 
sätt att arbeta med riso. Kursen varvas med en 
del teori och mycket tid till eget skapande under 
handledning av yrkesverksamma illustratörer och 
kreatörer. Du bestämmer själv om du vill jobba 
på flera mindre ”projekt” eller bygga samman till 
ett större, allt ifrån affischer till vik-zines.

Kursen arrangeras två gånger under juli 2023:
Söndag 9 juli – torsdag 13 juli
Onsdag 26 juli – söndag 30 juli

Kursen kommer hållas till i FärgLabbets lokaler 
med sin grönskande trädgård och skogen 
utanför dörren. Kursen görs i samarbete med 
tryckstudion RisooPrint. Handledare är Jeanette 
Engqvist, illustratör och grafisk formgivare 
(illumedic.se), Lukas Engqvist, lärare vid 
Brobygrafiska med flera.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Det finns 8 platser per kurs. Sökande ska 
ha fyllt 18 år (16 år i följe med en förälder). 
Inga förkunskaper i risotryck behövs. Först 
till kvarn gäller. Skicka din intresseanmälan 
till info@risooprint.se. Du får sedan ett 
anmälningsformulär och betalningsinfo via 
e-post. Du blir antagen till sommarkursen genom 
betalning av anmälningsavgiften (kr 500:-) som 
inte betalas tillbaka vid avbokning. Vid utebliven 
betalning av anmälningsavgiften ställs din plats 
till förfogande för andra sökande.

SOMMARKURSER 2023

SOMMARKURSER 2023

INTRO I – KOLLAGE & 
ANALOGT RISOTRYCK



Om du blir antagen och ej har möjlighet att gå 
kursen ber vi dig meddela detta snarast möjligt 
till info@risooprint.se. Vid avbokning efter 10 juni 
görs återbetalning av kursavgiften endast vid 
sjukdom styrkt av läkarintyg.

KOST OCH LOGI

På FärgLabbets Bed & Breakfast finns ett 
enkelrum och ett dubbelrum (med plats för tre 
personer) båda med egen dusch och wc. Enkel 
självbetjäningsfrukost ingår. Boka boende direkt 
hos oss vid anmälan till sommarkursen. 
OBS! Först till kvarn gäller.

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 för boende). Även andra möjligheter finns – 
allt från Sunne camping till Selma Spa.

Varje dag serveras fika/frukt på FärgLabbet som 
ingår i kursavgiften. Vårt lunchpaket kan köpas till 
för kr 400:- (se matsedel). Måltider utöver detta 
kan köpas i någon av Sunnes många restauranger 
och egen medtagen mat kan tillagas i våra 
mikrovågsugnar.  

KURSAVGIFT

3 500 kr/person (för företag tillkommer moms)
Avgiften inkluderar, förutom fika/frukt, en hel del 
material för att jobba och experimentera med 
kollage och risotryck. Ytterligare material kan 
köpas på plats.

KURSSTART OCH KURSAVSLUTNING

Dagen för kursstart börjar kl 18:00 med 
presentation av FärgLabbet och riso-tekniken och 
umgänge kring en gemensam matig fika. Sen blir 
det tre heldagar med skapande och tryck och 
sista kursdagen avslutar vi efter lunch. 

Någon kväll erbjuds frivilliga aktiviteter och 
det kan finns tid att göra egna utflykter. 
Kursdeltagarna har tillgång lokalerna och viss 
utrustning i tryckstudion (ej risograferna) fram 
till kl 20:00 på kvällarna. Detaljerade tider och 
program för sommarkursen skickas ut i god tid 
före kursstart.

10 maj - sista dag att ansöka

15 maj - sista dag för betalning av kursavgift

VIKTIGA DATUM:



FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

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 sitt helt egna uttryck.

FärgLabbet är en kreativ mötesplats – en vacker 
tegelbyggnad och gammal folkskola 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.

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 även skriva ut från din 
mobil), texter och dina favoritpennor.

Sunne är rik på vacker natur, kulinariska 
upplevelser och kulturella pärlor. Ett besöksmål 
för många turister och väl värd att utforska. Vi 
delar gärna med oss av våra favoriter  
vid anmälan.

FärgLabbet, Åmbergsvägen 18A, 686 31 Sunne • @farglabbetsunne | @risooprint • www.risooprint.se

VAD ÄR RISO?

VAD ÄR FÄRGLABBET?

Kring kursinnehål skicka mail till:  
info@risooprint.se

Kring boende/mat/annat:
hej@farg-labbet.se eller ring till 

+46 (0)70 30 50 913

Tveka inte att ta kontakt med oss :)



Lunchmeny under FärgLabbets sommarkurser

LUNCH FÖRSTA KURSDAG (HELDAG):
Marinerade ugnsbakade grönsaker (aubergine, squash, lök, paprika) serveras 
med örtbulgur och kall krämig sås. 

LUNCH ANDRA KURSDAG (HELDAG):
Kryddig asiatisk soppa med kokosmjölk, nudlar och grönsaker.

LUNCH TREDJE KURSDAG (HELDAG):
Linssoppa med grönsaker och kryddor från Mellanöstern. Serveras med 
rostade frön och lökbröd.

AVRESEDAGEN:
Brödrullar med grönsaker, färska örter och ostkräm. Packade i papper. 
Kan ätas på plats eller tas med på hemresan.

Mat & dryck under FärgLabbets sommarkurser

DETTA INGÅR I KURSAVGIFTEN:
Fika, te och kaffe samt frukt och kall dryck varje dag samt 
kvällsbuffé med grova frallor, grönsaker, röror och annat tilltugg på 
ankomstkvällen.

KÖP VÅRT LUNCHPAKET:
Det går att köpa vårt lunchpaket för hela kursen till en kostnad av 
kr 350:-. Vi kan tyvärr inte administrera beställningar av enskilda 
måltider. Lunchpaketet kan beställas i blanketten som skickas 
ut vid intresseanmälan till kursen. Maten i vårt lunchpaket är 
vegetariskt och matsedeln ser du här nedanför. 

MAT I ÖVRIGT:
Det finns kylskåp och mikrovågsugn i våra kurslokaler för dig som 
har med egen lunch.
FärgLabbet ligger 800 m från Sunne centrum och det tar  
10 minuter att promenera till flera restauranger och mataffärer. 

Tredje kursdagen arrangerar vi en grillkväll i trädgården om vädret 
tillåter. Vi köper eget att äta eller går ihop och köper gemensamt. 

Av hänsyn till varandra så ber vi om att det inte konsumeras 
alkohol under kursens gemensamma aktiviteter.


