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 Så er det snart tid til den 22. Scrapbooking Convention 
 

I Lillebæltshallerne – Hal C, Færøvej 74‐76, 5500 Middelfart 
 
 
 

Program 
 

Scrapbooking Convention: Lørdag den 12. marts  2016 kl. 9.30- 20.00 

 Søndag den 13. marts 2016  kl. 9.30-15.30 

 Tilmelding og betaling på forhånd via www.scrapbookfun.dk 
  

Åbent for besøgende: Lørdag den 12. marts 2016 kl. 11.30-17.00 

 Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.30-15.00 

 Entré: 40 kr.  

 Vi tager IKKE imod dankort i indgangen, så husk kontanter!  

Om Scrapbooking Convention 
 

Danmarks største og ældste scrap-event - Scrapbooking Convention - afholdes nu for 22. gang, i Lillebæltshallerne i 
Middelfart – lige midt i Danmark  

Her mødes scrappere og kortmagere fra hele landet og har 2 kreative og hyggelige dage sammen, lærer nyt og 
handler ved Danmarks førende scrapbutikker, der har gode tilbud til de tilmeldte deltagere. 

Der er udsolgt af billetter til at deltage som ”siddende scrapper”. Hvis du gerne vil deltage, men ikke har nået at få 
billet, kan du komme som besøgende. 

Besøgende udefra kan komme og se, hvad vi laver og handle i butikkerne i de tidsrum, hvor der er åbent for 
besøgende.  

Overnatning 
Der er flere gode muligheder for prisbillig overnatning, på hoteller og B&B’s eller på et nærliggende feriecenter i 
området. 

Scrapbooking Convention har en særlig prisaftale med FerieResort.dk, der har et feriehus-område ved siden af 
Byggecentrum, under 5 km fra Lillebæltshallerne – på Oddevejen 8, Middelfart. 

Du kan her leje et sommerhus for hele weekenden – fra fredag til søndag – for 1990 kr. Der er sengelinned og 
håndklæder til 4 personer. Man må gerne bo op til 6 personer i huset, men skal så selv tage sengelinned og 
håndklæder med til de sidste to personer.  

Du kan kontakte FerieResort.dk på tlf. 6340 1906 eller e-mailadressen ferie@ferieresort.dk 

http://www.scrapbookfun.dk/
http://www.kursuscentre.dk/da/Ferie/
http://www.kursuscentre.dk/da/Ferie/
mailto:ferie@ferieresort.dk
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Fast plads på Scrapbooking Convention 
Når du er tilmeldt har du en fast siddeplads i de to dage, Scrapbooking Convention varer. 

Grupper på 2 eller flere tilmeldte personer kan bestille pladser, så de er sikre på at kunne sidde sammen. 

Reserveringen foregår på den måde, at I vælger en gruppeformand, som sender en mail med fulde navn på alle i 
gruppen til conventionbord@gmail.com (husk at bruge det samme navn, som i har tilmeldt jer med!). Skriv 
pladsbestilling i emnefeltet.  Når Charlotte har modtaget jeres mail, får i et svar tilbage at jeres bestilling er 
modtaget og listen over grupperne offentliggøres i Facebook-gruppen i ugen op til Scrapbooking Convention. 

OBS:  Sidste frist for reservering af pladser til gruppe er onsdag den 9. marts. 

Hvis du kommer alene, vil du let kunne falde i snak med andre, hvis du tager en plads ved ”Singlebordet” ca. midt i 
lokalet. Se efter skiltet på bordet.  

Hvis du er i tvivl om noget – eller det er din allerførste Scrapbooking Convention, vil vi gerne hjælpe dig med at 
komme på plads og finde sammen med nogen. Spørg en af os fra Scrapbookingclub.dk - os med de sorte veste på  

Spisning og rygning 
 

Bliver du sulten er der mulighed for at købe mad. MAD OG DRIKKE MÅ IKKE MEDBRINGES !  
Rygning i hallen er ikke tilladt. MAN SKAL HELT UDENFOR ! 
 

Shopping 
 

Scrapbooking Convention giver dig mulighed for at handle ved alle de førende forhandlere og som ”siddende 
scrapper” får du gode tilbud, inden der åbnes for besøgende. 

Denne gang deltager disse fantastiske scrapbutikker: 

HOBBYBODEN/SCRAPWORLD  www.hobbyboden.dk  

The Letter Shop www.thelettershop.dk   

PICTURING THE WORLD  www.picturingtheworld.dk  

SCRAPBOOKFUN  www.scrapbookfun.dk   

RIDDERSHOLM www.riddersholmdesign.dk  

Life of Scrap www.lifeofscrap.dk  

BBHOBBY www.bbhobby.dk 

Hobitik www.hobitik.dk 

Jeans Scrap Stue www.jeansscrap.dk    

Your own Scrap www.yourownscrap.dk  

Flere af butikkerne tilbyder også, at du kan forudbestille varer til afhentning på Scrapbooking Convention. 
Check deres hjemmeside og/eller Facebookside  

Privat køb og salg 
 

Af hensyn til butikkerne er det IKKE tilladt at sælge nye varer, uden at være tilmeldt som butik. 

Vi har IKKE et brugt-bord til privat køb og salg, da vi har haft dårlig erfaring med det ved tidligere Scrapbooking 
Conventions. Privat køb og salg af brugt hobbygrej og fejlkøb kan i stedet for foretages via internettet, bl. a. på 
Facebook, hvor der er flere grupper med dette formål  

mailto:conventionbord@gmail.com
http://www.hobbyboden.dk/
http://www.thelettershop.dk/
http://www.picturingtheworld.dk/
http://www.scrapbookfun.dk/
http://www.riddersholmdesign.dk/
http://www.lifeofscrap.dk/
http://www.bbhobby.dk/
http://www.hobitik.dk/
http://www.jeansscrap.dk/
http://www.yourownscrap.dk/
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Kurser 
Hvis du er tilmeldt Scrapbooking Convention som ”siddende scrapper”, har du mulighed for at deltage i de 
udbudte kurser. 

 

 

Riddersholm Layout-kursus: 

Layering og teknikker 

Lørdag kl. 13.00-15.30 

Kr. 299,- 

Kurset skal købes i Riddersholms shop  HER 

 
Layout kursus med Ridderholm papirer, med 
fokus på layering/lag–på–lag med forskellige 
teknikker på layoutet, hvor vi bl.a. leger med: 

 Layering / lag-på-lag 

 Distressing, rå og ink/sværte 

 Embossing på layout og pynt 

 Stencils / paste 

 Dies 

 Rå kanter 

 Baggrundstempler 

Vi laver et layout, med mange lag og forskellige 
teknikker på layoutet. Udgangspunktet er et LO 
med 1 foto, men det er selvfølgelig valgfrit. 

Vi skal lege med papiret, rive og ridse, lave 
sjuskede kanter, embosse , bruge stencils, 
stempler mm. 

Har du lyst til at lave et layout med forskellige 
teknikker, så er dette noget for dig. 

Med det lækre kit fra Riddersholm Design følger 
en step-by-step vejledning til layoutet. 

 
 

Kursist medbringer: 

 Underlag, skæremaskine 

 Tote med alm.værktøj (saks, lim, 
powertape, 3D puder mm.) 

 Ink / sværte, både til kanter og til 
stempeltryk, + applikator til sværte, 
acrylklods 

 Heatgun / varmepistol 

 Vådservietter 

 Foto ca. 10x15 

 Evt. stencils, kantpunch 

 

 

Kan lånes/til rådighed i lokalet: 

 Baggrundsstempel 

 Kantpunch 

 Stencils 

 Hæfteklammer 

 Embossing pulver /Enamel pulver 

 Embossing sværte 

 Distress Inks 

 Big shot 

 Heatgun/varmepistol 

 

  
 

  

http://shop.riddersholmdesign.dk/index.php?page=shop.browse&category_id=44&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=1
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Lærred kursus med Elisabeth: 

30 x 30 lærred med mix media 

Søndag kl. 10.00-13.00 

Kr. 249,- 

Kurset skal købes i Jeans Scrapstues shop  HER 

 
 
Kom og slip din indre van Gogh løs :o) 
sammen med Elisabeth. 

Vi skal lave et 30 x 30 lærred som vi 
dekorerer med flere spændende 
materialer. 

Vi skal bl.a. bruge ART INGREDIENTS 
(perler og glitter) fra Prima og rispapir fra 
Stamperia.  

Vi skal stemple, male med akrylmaling, 
samt give billedet det sidste ”touch” med 
de lækre silks-farver. 
 
Du bedes selv medbringe følgende: 

 Varmepistol 

 Saks 

 Underlag 

 Pensel til lim (altså ikke din bedste 
pensel) 

 Spartel og en mellemstor pensel 

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurset ved 
for få tilmeldte. 
 

 

Aktiviteter  på  scenen 
   

THE LETTER SHOP er med på scenen igen i år - til stor glæde for Silhouette/Cameo brugerne. 
De viser hvilke muligheder der er med Cameoen og hvor meget man kan få ud den. 

”The Letter Shop laver skilte i selvklæbende folie og print til forretninger og private – og sælger folie, 
applikationstape og redskaber til brugere af hobbyskæremaskiner.  

The Letter Shop er samtidig en butik, der henvender os til et bredt publikum med mange forskellige varer, nye som 
gamle. Restyling og recykling er nøgleord for os. Fra eget værksted har vi unikke smykker og kunstneren Gloria 
Mundi laver print på lærred til butikken. Begge dele laves på bestilling.  

Har du en ide til en wallsticker - det kunne f.eks. være dit yndlingscitat - laver vi også det på bestilling. På gensyn i 
butikken og/eller på vores webshop - Janne ser frem til at betjene dig.”  

The Letter Shop -  www.thelettershop.dk  
 

Hvis du ikke allerede er medlem af Facebook-gruppen, vil vi gerne 

reklamere for den lukkede FB-gruppe ”I Love Silhouette”, som Jean er 

administrator for. Her kan du finde rigtig mange at udveksle erfaringer og 

gode idéer med, til brugen af din Silhouette/Cameo skæremaskine. 

 

http://www.jeansscrap.dk/marts-laerredkursus-convention-middelfart-p-5822.html
http://www.thelettershop.dk/
https://www.facebook.com/groups/544234672267486/
http://3.bp.blogspot.com/-3yzI6rHt5V4/VqowTRQ5oII/AAAAAAAAOEE/AOq4KV5yf5k/s1600/jeans.jpg
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Kort  til  velgørende  formål  
Det vil være muligt, at aflevere dine hjemmelavede kort til en eller flere af de velgørende foreninger, der samler 
ind i de opstillede kasser ved denne Scrapbooking Convention – og dermed gøre en rigtig god gerning.  

Vi håber, at de tre foreninger får kasserne fyldte med smukke hjemmelavede kort. 

OPERATION SKRIV HJEM (OSH) 

”Operation Skriv Hjem” (OSH) har siden maj 2010 lavet og indsamlet håndlavede 
kort til de danske udsendte soldater og gør det derved nemmere for dem at holde 
kontakt med familien derhjemme.  

OSH er et 100% privat, frivillig og ulønnet projekt. 

Charlie og OSH’s lille hjælpsomme mascot Fifty vil blive glade for at modtage 
forskellige kort, som soldaterne kan bruge til at sende hjem.  

Gå ind på siden her, og se hvilke motiver og tekster, der egner sig: 
http://operationskrivhjem.blogspot.dk/p/kort-vi-mangler-nyt-228.html  og husk 
at der ikke må være glimmer eller glitter på. 

Læs mere om OSH her: http://operationskrivhjem.blogspot.dk/, hvor du også kan 
finde inspiration og fif til flotte kort. 

 

 
 
 
 

 

CANCERKORT 

Berit Bilde har siden 2009 været kvinden bag initiativet ”Cancerkort”, hvor 
håndlavede kort sælges til fordel for familier, der har et barn, der er eller har 
været ramt af cancer. 

Overskud fra salg af donerede håndlavede kort går til ”Foreningen Cancerramte 
Børn”, der bruger pengene til arrangementer for disse familier, der har brug for 
også at kunne komme en tur ud og opleve noget sammen, på trods af den svære 
sygdom, de slås med.  

Der er doneret mere end 250.000 kr. siden 2009 og der er fortsat brug for hjælp til 
de familier, der er ramt. Cancerkort vil gerne modtage alle slags kort. 

Læs mere om Cancerkort her: http://www.cancerkort.dk/  

 

 

KLOVNEKORT 

Når du støtter Danske Hospitalsklovnes arbejde, er du med til at gøre en forskel 
for de mere end 60.000 børn, der hvert år indlægges i Danmark og deres 
pårørende. 

Når børn kommer på hospitalet kan det for mange af dem være en skræmmende 
og ubehagelig oplevelse, hvad enten opholdet er kortvarigt eller de lider af 
alvorlig sygdom.  

Hospitalsklovnene arbejder for at gøre dagligdagen på hospitalet mere 
overkommelig for børnene og, i hvert fald for en stund, lette sorgen og ubehaget 
og give plads til smilet. I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge 
afstand til sin egen uretfærdige situation og være barn som andre børn – i glæde, 
leg og latter. Dét giver barnet selvværd og styrke til at håndtere sin e gen situation 
langt bedre. 

Du kan læse mere om Klovnekort her: http://klovnekort.blogspot.dk/  

 
 
 
 
 
 

 

 

http://operationskrivhjem.blogspot.dk/p/kort-vi-mangler-nyt-228.html
http://operationskrivhjem.blogspot.dk/
http://www.cancerkort.dk/
http://klovnekort.blogspot.dk/
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Punch  service 
Har du en punch, der ikke virker, så tag den med 

og lad Charlotte kigge på den.  

Hun har stor erfaring i at få dem til at fungere godt 

igen  

 

 

Make and Takes 
 
Der vil som vanligt være Make and Takes ved butikkerne, hvor du kan komme og prøve nogle af produkterne og 
måske få inspiration med hjem. 

 

Prøv lykken 
 

Få spillelysten styret  
Prøv lykken i vores Amerikanske Lotteri og i Tombolaen. 

Der vil både lørdag og søndag være mulighed for at 
vinde en elektrisk Big Shot. 

Der er Banko lørdag kl. 18.00 med mulighed for at 
vinde billet til næste convention.  

Butikkerne har lukket under spillet. 

 

 
 

Andre muligheder for at vinde 
Du kan også vinde fine præmier ved time-
trækninger og lodtrækning på deltagerbillet . 
 
Præmierne er blandt andet fra vores sponsor 3L, der 
leverer kvalitets limprodukter til scrapbooking og 
kort. 
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Layout-  og  kortkonkurrence 

 
Som de tidligere år, kan du som tilmeldt / ”siddende scrapper” deltage i konkurrencer med layouts og med kort.  

Du må tage bidragene med hjemmefra – eller lave dem til Scrapbooking Convention. Du må max aflevere et bidrag 
pr. opgave.  
Du skal selv hænge dit bidrag op i plastlomme og sætte nummer på, senest søndag kl. 11.  

Alle deltagere kan stemme på de indleverede bidrag søndag kl. 11-13 og der er præmier til de 3 bedste i hhv. 
Layout og Kort-konkurrencen. 

 

Layoutkonkurrence 
 
To forskellige layoutopgaver, baseret på skitse og 
et tema. 

Format: 12x12 eller A4 
 
Layoutopgave 1: Layout baseret på skitse 

Lav et layout ud skitsen til højre.   

Det skal kunne ses, at skitsen har været udgangs-
punkt for opbygningen af dit layout. 
 
Layoutopgave 2:  Tema ”Gul Sommer”  

Lav et layout eller Project life spread med temaet 
SOMMER. 

Farven gul skal indgå i dit projekt! 
  

Skitse til Layoutopgave 1 

Kortkonkurrence 

 
To forskellige kortopgaver, baseret på skitse og et 
tema. 

Format: Valgfrit 
 
Kortopgave 1: Kort baseret på skitse 

Lav et kort ud fra skitsen til højre.   

Det skal kunne ses, at skitsen har været 
udgangspunkt for opbygningen af dit layout. 
 
Kortopgave 2:  Tema ”Gul Sommer”  

Lav et kort med temaet sommer.  

Farven gul skal indgå. 

 

Skitse til Kortopgave 1 
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Tag  med  hjemmefra 

Du kan købe mange materialer og en masse dejligt grej ved forhandlerne, men får mest ud af det, hvis du har det 
mest basale med hjemme fra. 

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal tage med, vil vi anbefale, at du medbringer: 

 Skæreunderlag 

 Diverse scrapting og sager 

 Måske noget, som du allerede er i gang med 

 Hjælpsomhed til nybegyndere – nogen har ikke før været med og behøver en håndsrækning. 

 Kontanter 

 Og ikke mindst: Det gode humør  

 

Følg  med 
Vær opdateret med Scrapbooking Convention via Facebook og blog 

Du kan let følge med i det sidste nye omkring Scrapbooking Convention, 
hvis du melder dig ind i den åbne Facebookgruppe ”Scrapbooking 
Convention”, der opdateres løbende og hvor man kan stille spørgsmål 
og opslag til Convention teamet og de andre medlemmer. 

Og så har vi naturligvis bloggen 
http://scrapbookingconvention.blogspot.dk/, hvor du også kan se fotos 
fra de sidste Scrapbooking Conventions  

 

Vær opdateret med Scrapbooking generelt  

Hvis du vil opdateres generelt indenfor scrapbooking og kortverdenen, 
kan vi anbefale et helt nyt Scandinavisk online-magasin for scrappere og 
kortmagere: http://thepapercrafting.com/  

Der er masser af inspiration og oversigt over de kommende events. 

 

 
 
 
 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer – og vi håber, at vi alle sammen får et par rigtig 
gode og kreative dage sammen. 
 

 

På snartligt gensyn 
 
 

Scrapbookingclub 

http://www.scrapbookingconvention.blogspot.dk 

http://scrapbookingconvention.blogspot.dk/
http://thepapercrafting.com/
http://www.scrapbookingconvention.blogspot.dk/
https://www.facebook.com/groups/127863375243/

