Tofarvet seminar 5. - 7. januar 2018
Antvorskov Kaserne, Slagelse

Kære tofarvet samler!
Hermed følger programmet for det tofarvede seminar 2018
Dato:

5. – 7. januar 2018

Sted:

Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle 4, 4200 Slagelse

Pris:

1.400 kr.

Tilmeldingsfrist:

15. december 2017

Tilmelding til:
Claus Hedegaard,
clh@tdcadsl.dk

Praktiske oplysninger:
Seminaret starter fredag den 5. januar 2018 fra kl. 13.00 og slutter søndag den
7. januar 2018 kl. 13.00.
Der overnattes på enkeltværelser med bad og tv – der skal ikke medbringes
sengelinned. Prisen omfatter ophold og forplejning – vin kan købes til maden.
Der stilles fælles PC til rådighed for foredragsholdere. Egen PC må også gerne medbringes.
Tilmelding er bindende og beløbet opkræves ved seminarets start.
Materiale til ”formidling a la Jessen” kan sendes til Henrik Stilling, Brobyvej 35, 4180 Sorø,
mobil 61 35 57 50.
Anden aftale kan træffes direkte med Henrik. Eksempelvis kan materialet medbringes til
seminaret, såfremt en udførlig beskrivelse er tilgået henrikstilling@post.cybercity.dk
senest den 2. januar 2018.
Sådan finder du vej: Vejbeskrivelse www.krak.dk
Bil: Parkering på p-plads ved indkvarterings husene. Mødested Sergent messen i
hovedbygningen. Tog til Slagelse station. Buslinje fra stationen til kasernen. Se
www.rejseplanen.dk

Program: Med forbehold for ændringer, ver.2, 13-09-2017
Der er ved tilrettelæggelsen af programmet forsøgt at tage hensyn til, at der er emner for
såvel den mindre og mere erfarne samler. Der er afsat plads i programmet til bytning,
udveksling af erfaring og hyggeligt samvær.
Der vil blive lagt pauser ind mellem foredrag og i workshop

Fredag
Kl. 13:00 – 17:45

Ankomst, betaling og indkvartering samt hyggeligt samvær og
mærker på bordet. Der vil være brød og pålæg til de sultne.

Kl. 17:45 – 18:00

Velkomst og lidt om programmet
Præsentation af nye deltagere.

Kl. 18:00 – 19:00

Middag

Kl. 19:00 – 19:30

Intro til tofarvet v/Tom Poulsen
Hvad gør vi med den gamle hjemmeside + gamle indlæg

Kl. 19:30 – 19:50

Jeg samler på setting 12, v/ Brian Johansen

Kl. 19:50 – 20:00

Pause

Kl. 20:00 – 20:30

Jeg er begyndt at samle skilling (igen) v/ Henrik Mouritsen

Kl. 20:30 – 21:30

Gruppearbejde. Til dette gruppearbejde bedes hver deltager
medbringe et yndlingsobjekt. Det kan være et enkelt mærke,
parstykke eller stribe, evt. et brev, du beslutter selv. Du skal i
gruppen gøre rede for, hvorfor det er et yndlingsobjekt.
Grupperne sammensættes af arrangørerne med seks deltagere i
hver gruppe. De udvalgte objekter vises af en person fra hver
gruppe.

Kl. 21:30 – 22:00

Fremvisning af objekter

Kl. 22:00

Mærker på bordene og hyggeligt samvær

Kl. ca. 23:30

Natmad

Lørdag
Kl. 08:00 – 09:00

Morgenmad

Kl. 09:00 – 09:15

Jeg samler på? Øre – foredragsholder mangler

Kl. 09:15 – 09:30

Jeg samler på? Breve v/ Carsten Bjerg

Kl. 09:40 – 10:20

Opbevaring/konservering af frimærker og forsendelser ??

Kl. 10:20 – 10:30

Pause

Kl. 10:30 – 11:00

Alt hvad du skal vide om 50 øre tryk 11 til 13 v/Bernd Stein

Kl. 11:00 – 11:30

Jeg samler på skilling v/ Lennart Siesing
Essay prøvetryk og lidt om de resten værdier.

Kl. 11:30 – 12:00

Noget om KIII v/ Michael Lerche

Kl. 12:00 – 13:00

Frokost

Kl. 13:00 – 13:30

Oplæg til workshops
Der er tilrettelagt en stribe workshops, hvor vi går i dybden med et
emne. Som altid er der lidt for en hver smag – uanset om man er
nørd eller lige har kastet sig over de tofarvede.
Der vil være en pause kl. ca. 14:55 – 15:05 med mulighed
for holdbytte (og benstræk)

Kl. 13:30 – 16:30

Takningsnøgler: v/ Michael Lerche Nielsen
Bestemmelse af lodret række ved takningsmaskine KI og/eller
KII. Husk at tage egne mærker med. For alle interesseret.

Kl. 13:30 – 16:30

4 og 8 øre fintakket hovedgruppe 5: v/ Niels Hjersing
Selvom de fire rammeserier er grundigt beskrevet, er der stadig
uafklarede ting. Måske har du et parstykke eller en trestribe, der
kan bringe os videre.
Medbring dine fintakkede 4 og 8 øre hovedgruppe 5, måske vil
nogle af dine mærker blive trykbestemt og måske lærer du et par
fif, så du kan komme videre med de i alt 49 tryk.

Kl. 13:30 – 16:30

50ø KIII (tryk 11-14) v/ Bernd Stein
Hvordan vi plader KIII. Husk at tage egne mærker med.

Kl. 13:30 – 16:30

Forsendelser og annulleringer v/ Henrik Stilling

Kl. 13:45 – 16:30

Brug af TOFDATA og TOFARK: v/ Bo Sørensen
Hvordan bruger jeg TOFDATA og TOFARK?
Egne bærbar og mærker medbringes. Afholdes i klassen.
For alle interesseret

Kl. 16:45 – 17:45

Eftersyn

Kl. 18:00 – 20:00

Festmiddag og overrækkelse af vandrepokal

Kl. 20:00

”Formidling a la Jessen” – Bytteaften – kaffe m.v.

Kl. ca. 23:00

Natmad og hyggeligt samvær

Søndag
Kl. 08:00 – 09:00

Morgenmad

Kl. 09:00 – 09:15

Sidste nyt om? foredragsholder mangler

Kl. 09:15 – 09:35

Oval- og rammefejl på 4/8 øre grovtakket v/ Jimmy Hansen

Kl. 09:35 – 09:45

Pause

Kl. 09:45 – 10:00

Hvorfor samler jeg på? Serier – foredragsholder mangler

Kl. 10:10 – 10:40

Sidste nyt om? foredragsholder mangler

Kl. 10:40 – 11:00

Hvorfor samler jeg på? Cent – foredragsholder mangler

Kl. 11:00 – 12:00

Evaluering og næste seminar, fotografering

Kl. 12:00 – 13:00

Sandwich og oprydning

Kl. 13:00

Afgang – farvel og tak for denne gang

Den Københavnske studiegruppe, kontaktpersoner:
Niels Hjersing

Michael Lerche Nielsen

Mail til Niels

Mail til Michael

Tlf.: 2980 3621

Tlf.: 2141 3653

Husk inden seminaret:
Tjek Studiegruppens hjemmeside på www.tofarvet.dk for sidste nyt om seminaret.

