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BETON DESIGN KURSUS - RÅDVAD -DYREHAVEN
FOR ARKITEKTER OG DESIGNERE 

Drømmer du om at DESIGNE OG REALISERE optimeret og bæredygtigt design i beton så er dette kursus noget for dig. 

Over 4 weekender i det naturskønne og fredede Rådvad ved Dyrehaven 12 km nord for København, får du mulighed for at 
overføre dit eget design, papmodellen eller computertegningen til en lyspullert, et facademodul eller for 
eksempel et siddemøbel i beton. 
Du vil igennem daglige forelæsninger og fysiske øvelser få en indføring i betonens kunstneriske og tekniske potentialer, ligesom 
du kontinuerligt og samtidigt vil optimere dit design i forhold hertil fra den spæde ide, over skitsering til din endelige prototype 
udfoldet i beton.  

KURSUS INDHOLD
Du vil på kurset lære den professionelle tilgang til optimeret design i og med beton, teoretisk og i praksis. 
Vi starte dagen med oplæg, hvor jeg introducerer betonens tekniske og kunstneriske potentialer.
Derefter følger fysiske eksperimenter. hvor vi afprøver forskellige typer af betoner, grafisk beton, tekstil beton, 
højstyrkebeton, den beton du kan modellere med og den som du støber. Vi skal omkring indfarvning af beton, den grafiske 
beton, keramisk glaseret beton og andre former prægningsmuligheder, ligesom vi skal omkring forskellige støbeforms teknikker, 
herunder for eksempel det at lave silikonegummiforme. 

Vi vil desuden kontinuerligt diskutere dit design i forhold til det vi gennemgår, både i plenum og ved individuel supervision. 
Kursusdagen ender med design af din ide i den synteseskabende iterative integrerede helhedsorienterede designproces, heri er 
også inkluderet design af hvordan du rent faktisk fremstiller et betondesign. 

Ved kursets afslutning skal du fremstille en prototype i beton af dit design i den af dig designede betontype, samt fremstillings-
form.

MÅLET ER AT KLÆDE DIG PÅ TIL DEN PROFESSIONELLE DESIGN TILGANG TIL DESIGN I OG AF BETON.
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KURSUSDATOER
Kurset varer 4 weekender, fredag -søndag 9-16 i Værkstedet i Rådvad

Fredag den 26. oktober - søndag den 28. oktober 2018 kl. 9-16 hver dag.
Fredag den 2. november - søndag den 4. november 2018 kl. 9-16 hver dag.
Fredag den 9. november - søndag den 11..november 2018 kl. 9-16 hver dag.
Fredag den 16. november - søndag den 18. november 2018 kl. 9-16 hver dag.

PRIS
Pris; 14.000 kr. + 4000 kr. i materialer, (for normal brug)  
Pris 12.000 Kr. + 4000 Kr. i materialer, (for normal brug) for medlemmer af FAOD.

FORPLEJNING; 
Morgenmad og frokost er inkluderet i kurset samt fri kaffe og te. For dem som kommer lang vej fra er der mulighed for privat 
indkvartering i Rådvad til 550 kr. i døgnet for enkeltrumsværelse og 350 for et dobbeltrum, heri er inkluderet aftensmad.

MIN BAGGRUND
Jeg er uddannet Ph.d. i arkitetektur, Kunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og er civilingeniør fra 
DTU. Jeg har arbejdet med beton i 30 år som kunstner, designer, arkitekt og ingeniør samt forsker og underviser. Jeg været lek-
tor på DTU Bygningsdesign med ansvar for bygnings komponentdesign og Oslo National Academy of Fine Arts, i Keramisk kunst 
ligesom jeg har været gæstekunstner og underviser ved New York State College of Ceramic Arts, NY, USA. Jeg har også undervist 
på Det Kongelige Danske Kunstakademis Design og Arkitektskole, Århus Arkitektskole og Ålborg Universitet. I dag har jeg egen 
kunstnerisk virksomhed www.anjabache.com og er leder af THE CONCRETE DESIGN ACADEMY. hvor jeg designer bygnings- og 
brugskomponenter samt facader i beton og glaseret beton. 

For tilmelding kontakt
TCDA - THE CONCRETE DESIGN ACADEMY
Anja Margrethe Bache
mail@anjabache.com
www.the-concrete-design-academy.com 

så vil jeg fremsende tilmeldingsblanket.

Du er tilmeldt når kursusafgift er betalt.
Sidste tilmeldingsfrist er den 26. september.
Er der for få tilmeldte får du hele beløbet retur.
Er du forhindret i at deltage efter deadline den 26. september får du kursusbeløb retur MINUS 4000 kr.


