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Grundkurs i fiberbetong 2018
En heldagskurs för 4-6 deltagare med en introduktion till fiberbetong.
Kursen är till för dig som är ren amatör och vill lära känna materialet betong - eller för
dig som redan kan gjuta och vill pröva ett nytt sätt att arbeta. Teoretisk och praktisk
introduktion, allt material, rejäl lunch och fika ingår – samt inspiration i mängd!
Intresseanmälningar tas emot på e-postadress info@concretumarte.se.

Översikt/schema
9.00
9.30
12.00
13.00
15.30
16.00

(tiderna är ungefärliga)

Vi samlas kring en kopp kaffe eller the och har en teoretisk introduktion till
fiberbetong och metod. Kom gärna redan vid 8.30.
Du får din arbetsstation och vi går igenom de praktiska moment vi ska 
använda samt startar (paraply)tillverkning.
Lunch med prat och frågor.
Vi fortsätter arbetet.
Vi avslutar och gör rent verktyg mm.
Vi pratar kort om ytbehandling, tips och trix, samt delar ut ett dokument som
stöd för minnet om vad vi gjort samt var du enkelt får tag på material för att
fortsätta själv.

Allmän information

Tid: 		
9.00-16.30
Kursledare: Michel Declercq, Concretum Arte
E-postadress: info@concretumarte.se
Plats:
Berga Gård 106, Odensala Märsta (GPS: Odensala Berga 106)
Kursavgift:
1 900:-/pers ink moms
Betalas till: bankgironr 5335-7646
Avgiften inbetalas före kursens början. Anmälan är bindande.
I samband med anmälan ange om du har särskilda önskemål om kost. Är du allergiker?
Tänk på att detta är en gård och det finns både hästar, katter och hundar här.
Åker du kommunalt kan vi hämta dig vid Märsta pendeltågstation, bussar går sällan.
Medtag oömma kläder. Det kan också vara bra att känna till att vi ju inte kan forma av
samma dag, så du behöver komma och hämta ditt alster vid ett senare tillfälle.
Vid frågor kontakta Michel Declercq, 070-566 59 67.
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