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W O R K S H O P

Med workshoppen får du
Grundlæggende viden om havedesign.
Inspiration og professionel rådgivning til hvordan du laver din egen haveplan.
Materialer til udarbejdelsen af din haveplan.
Fuld forplejning under hele workshoppen.

Du skal selv medbringe
En overordnede tegning af din have.
En liste med dine ønsker og drømme for haven.
Fotos af haven.

Deltagere
Der er max. 8 deltagere pr. kursus.
Alle kan deltage i workshoppen. 
Der er ingen forudsætninger, hverken ift. tegneevner, planteviden eller 
haveerfaring - kun glæden og interessen for grønne uderum. 

Pris
Prisen for deltagelse er 1900,- inkl. moms.
Prisen er inklusiv fuld forplejning - blandt andet en lækker og økologisk frokost 
fra GROFT.

Dato og tid
Fredag den 19. maj 2023 fra kl. 10.00 – 15.00. 
eller søndag den 21. maj 2023 fra kl. 10.00 – 15.00.

Sted
Krukkeladen.
Assedrupvej 7, 8300 Odder.

Tilmelding
Du tilmelder dig på mailadressen sille.schaeffer@gmail.com
I mailen noterer du navn, adresse, telefonnummer samt den valgte dato for 
workshoppen. 
Når du er tilmeldt modtager du et program for dagen med praktisk info. 
Tilmeldingen er bindende.

Underviser
Undervisningen varetages af Sille Schaeffer.
Landskabsarkitekt cand. arch. 
Indehaver af tegnestuen Sille Schaeffer LANDSKAB.

Så er workshoppen Design din egen have noget for dig!

På workshoppen bliver du introduceret til grundlæggende havedesign, 
af en erfaren landskabsarkitekt, som giver dig inspiration og redskaber 
til, at skabe en have efter dine drømme og behov - hvad enten du har 
en lille gårdhave midt i byen, en parcelhushave i forstaden eller en stor 
have på landet.

Workshoppen foregår som en vekselvirkning imellem at tegne din egen 
have samt mine oplæg og vejledning. Oplæggene kan fx omhandle:

    Havens overordnede opbygning og stil
    Hvordan du opdeler haven i forskellige rum og temaer
    Valg af træer, buske og stauder
    Havens helhed og sammenhæng
    Øget biodiversitet og valg af bæredygtige materialer

Igennem mine oplæg og din tegneproces vil du få indblik i hvordan 
man planlægger en smuk og funktionel have, samt gode råd til selve 
anlæggelsen og vedligehold. 
Jeg giver individuel og fælles vejledning, ideér og inspiration under 
hele workshoppen.
Vi inddrager haven vi er omgivet af som inspiration og et fysisk lærings-
rum ift. både planter, materialer, rum, ophold etc.

Det tager mange timer at lave en færdig og gennemtænkt haveplan. På 
workshoppen får du masser inspiration og viden, foruden dine skitser, 
således du let kan fortsætter arbejdet med din haveplan, når du kom-
mer hjem.

Som landskabsarkitekt arbejder jeg ud fra en helhedstænkning, som 
tager afsæt i bæredygtigt design og naturens mangfoldighed. I mit 
arbejde finder jeg stor inspiration i naturen og udvikler rum i balance 
med det naturlige miljø. 

Jeg er optaget af at designe uderum med lang levetid og lav vedlige-
holdelse, uderum som taler til sanserne og bidrager til en varieret have-
oplevelse hele året. Jeg har over 10 års erfaring inden for skitsering og 
projektering af landskaber, private haver, byrum og grøn planlægning. 

“Virker din have uoverskuelig og savner du nogle hyggelige, veldefinerede uderum?”
“Vil du have mere natur og biodiversitet i din have, men er i tvivl om hvordan du får skabt det?”

“Drømmer du om sanselige uderum, året rundt, men har svært ved at vælge, hvilke elementer, du skal inddrage i haven?”

DESIGN DIN EGEN HAVE


