
Inbjudan till
Workshop med prof Basil Kardasis

20 maj 2017

Skinnriket har haft den stora turen att lyckas 
engagera prof Basil Kardasis till vår skinnmässa i 
maj 2017.

Först och främst: På lördagen 20 maj håller Basil en 
workshop “From waste to gold”. 
Min snabböversättning blir “Från spill till guld”.
Basil har en lång erfarenhet av arbete med skinn. En 
extra positiv sida hos honom är att han tycker att 
våra gotländska pälsskinn är världsunika.

Förutom workshopen kommer han att, tillsammans 
med Eva Alfredsson, vara domare i produkttävlingen. 
På skinnmässodagen 21 maj 2017 kommer han att 
hålla en föreläsning. 

I workshopen vill Basil ta med oss på en utflykt och prova nya tankar, 
angreppssätt och arbetsgrepp. 
Tanken är att alla deltagare tar med sig spill från sin verksamhet. Vårt 
gemensamma spill skall förvandlas till guld. 
Förutom skinnhantverkare så kommer 3-4 hantverkare från andra områden 
att bjudas in. 

Basil tycker det är viktigt att kunna ha tid för varje deltagare i workshopen. Av 
den anledningen så är deltagarantalet begränsat till 10 personer.

För att du skall få veta lite om Basil så har han skrivit en personlig 
presentation (Presentation Basil Kardasis) och dessutom talat in ett 
välkomstmeddelande (BasilWelcome) så att du kan höra hur hans engelska 
låter.

Basil understryker att varje deltagare i hans workshop skall våga lita på 
honom och vara hängivna till sitt arbete. Oavsett om man jobbar heltid eller 
att man jobbar med att utveckla produkter som ett komplement till annat 
arbete så skall man ta sitt arbete på allvar. 

Basils tankar om spill finns i filen "From Waste" och om glädjen med 
samarbete i filen "We are what we repeatedly do".



Workshopen äger rum på Suderbys herrgård, Västerhejde.
Starttid kl 9:00 och om du vill kan du få gå kl 17. Det finns dock möjlighet att 
stanna kvar och jobba lite till. Basil stannar.

Avgift för dagen är 1600 kr.

Har du frågor så hör av dig till Anna-Lena Ingvarsdotter Stolt (070 880 9534). 
Anmäl dig via epost anna-lena@stollandesign.com eller SMS 070 880 9534.

Sätt in en anmälningsavgift på 800 kr på 
Skinnriket Gotlands bankgirokonto 298-8699 senast 10 maj 2017. 
Resterande betalning senast 19 maj 2017.

Antagning sker i turordning efter det datum anmälningsavgiften kommit in på 
kontot. 
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden 
plats eller avbokar deltagande i kurs. 
Inbetald kursavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.  
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