
PLANTETRYK
FOR ALLE

med  J U L I E  B A C H
teksti lkunstner

Mine workshops  og foredrag sætter 
fokus  på naturmateria ler,  og 
hvordan man arbejder kunstnerisk, 
eksperimenterende og s ansel igt 
med materia ler.
  
De syede håndværk bl iver samtidig 
en indgang t i l  at  dele  histor ier  med 
hinanden.



Julie Bach er tekstilkunstner og arbejder med syet 
skulptur, objekt og installation fra sit værksted i 
Aarhus. 

Hun er uddannet modedesigner fra Designskolen 
Kolding i 2002. 

I sine værker – som ofte refererer til krop og 
natur - udforsker hun det skulpturelle potentiale i 
formgivning af bløde materialer som stof, vat og 
skind. 

I sin værkudvikling er hun nysgerrig på alt dét, der 
gemmer sig under overfladen: det tabuiserede, 
spiritualitet og psykologiske aspekter. Hendes 
taktile og sanselige værker er ofte syet i hånden. 

Julie Bach udstiller, underviser og holder 
foredrag. I 2014 tog hun initiativ til at starte 
udstillingsgruppen Effektiv Spild af Tid og i 2017 
kunstprojektet Åndehuller. 

www. ju l iebach.dk
O M JULIE BACH



Plantetryk - også kaldet Eco-print - er en sanselig og 
eksperimenterende proces, hvor du/I kan du trykke 
smukke mønstre på stof med plantedele. 

Vi er både ude og inde, når vi samler naturmaterialer, 
forbereder stoffet, damper, stryger og syr. Der 
er mulighed både for at dampe stoffet inde eller 
ude på bål afhængig af vejret. Jo flere gange du/I 
trykker, des mere viden får du/I om hvilke blade og 
bejdser, der giver hvilke farver og tryk. Det er et 
univers med plads til mange eksperimenter. Hvert 
tryk får sit eget helt unikke udtryk. 

De materialer vi bruger er silkestof, bomuld, 
plantedele og bejdser af planter og metaller. 

Jeg har inspiration med til hvad du/I kan sy af 
stoffet enten på kurset eller efterfølgende. Det 
færdige værk kan være et billedophæng, tørklæde, 
pude, pose eller en t-shirt. 

Efter kurset har du/I trykprøver og opskrifter, så du/I 
selv kan eksperimentere videre derhjemme.

P L A N T E T R Y K
N AT U R  W O R K S H O P
F O R  A L L E 

●  SKAB KUNST AF NATUREN OG I  NATUREN.
●  FORDYB DIG I  DEN KUNSTNERISKE PROCES
●  LAV MØNSTRE MED PLANTER PÅ STOF

temaer →  

Naturens former og 
mønstre, den kreative 
proces, sanselighed, 
transformation, 
tekstilkunst, kemiske 
processer, syning. 

info

2 DAGS WORKSHOP

TID : 4-6 t. / dag

DELTAGERE : max. 12 stk.

ALDER : fra 0. klasse



01 / Planter samles ind og lægges på stof.

02 / Det hele rulles om en pind og snor bindes omkring.

P R O C E S



03 / Stoffet dampes i en stor gryde ude eller inde.

04 / Stofrullerne pakkes ud og skylles op.



FORMATER

     DROP IND WORKSHOP 

TID PR. DELTAGER : 30-45 min. / ANTAL : Max. 10 personer af gangen 

Her er alt materialet klar på forhånd: Stof, planter, pind og bål/blus. Man kan lægge blade på stof og rulle det hele 
om en pind, som så puttes i gryden til dampning. Dampningen tager 2 t. Deltagerne kan hente deres tekstil, når det 
er klar og evt. dagen efter afhængig af workshoppens form. De ruller selv tekstilet ud – en fantastisk overraskende 
proces!  

UDBYTTE : En lille smagsprøve af plantetryk, 1 tryk = 2 stykker stof med tryk, en overraskende oplevelse, samvær i 
naturen.

     1 DAGS WORKSHOP 

TID : 4-6 timer 

Deltagerne laver 1 tryk og er med i hele den sanselige proces med at samle planter ind og lave bål (hvis vejret er til 
det). Mens stoffet damper skræller vi løg og gør klar til andre farveeksperimenterer med f.eks. kål, løg eller avocado. 

UDBYTTE: Viden om plantetryk, 1 tryk = 2 stykker stof med tryk. Tryk i gule nuancer.

     2 DAGS  WORKSHOP

TID : 6 timer/dag 

Deltagerne laver 2-3 tryk. Her er der mere tid til fordybelse og til at gøre sig erfaringer med flere typer stof og 
planter. Her kan man også prøve at trykke med farvetæppe, der giver en farvet baggrund.

UDBYTTE: Viden om plantetryk, tid til eksperimenter, 2-3 tryk = 4-6 stykker stof, tryk i gule nuancer og med farvet 
baggrund. (F.eks. lilla)

     1 UGE WORKSHOP  

Et dybdegående forløb, hvor man selv er med til at bejdse stoffet. Her kan man også prøve at trykke med 
farvetæppe, der giver en farvet baggrund. Jo flere gange man trykker, des mere viden får man om de forskellige 
planters aftryk og farver.  Af stoffet er der mulighed for at sy et færdigt produkt / værk.

UDBYTTE: Viden om plantetryk, 3 tryk = 6 stykker stof med tryk, tid til eksperimenter, tryk i gule nuancer og med 
farvet baggrund, færdigt værk / produkt.



EKSEMPLER PÅ  
2  DAGS WORKSHOP 
PÅ HELGENÆS







”Jul ie  Bach har en f in  og subti l  fornemmelse for 
børn og voksne,  hun samarbejder med. 

Jeg har oplevet,  hvordan hun igangsætter 
æstetiske processer med materia ler  indenfor 

en ramme,  hvor der er  p lads t i l  samvær og 
leg.  Her skal  ikke følges en bestemt orden 

el ler  rækkefølge,  men sanses og undersøges. 
I  min  forskning har jeg fremanalyseret  disse 
kval iteter med begreber som legelommer og 

skønhedsbobler. 

Med en særl ig  sans for at  inddrage børns 
in it iat iver og leg er  Jul ie  en kompetent og 

lydhør kunstner at  invitere ud i  institutioner. 
Hun kan på en taktfuld  og spændende måde 

udfordre voksne og børn,  så  de kan opleve sig 
selv  og hinanden på nye måder. 

Jeg giver Jul ie  Bach de bedste anbefal inger.” 

Henriette Bromgren,  ph.d. ,  
VIA University  Col lege,  

Pædagoguddannelsen Aarhus.

” I  dag var jeg fr iv i l l ig  mentor/hjælper da  
0.  & 1.  Klasse fra  Breum var i  p lantefarvnings 

værkstedet på Gartnergrunden i  Selde.  Det 
var helt  v i ldt  så s jovt  det  var !  Og nogle  v i lde 
resultater på få  t imer! !  Og nogle  v i ldt  skønne 

unger og en vi ldt  dygtig  Jul ie !” 

Marianne Jørgensen
Tidl igere lærer og fr iv i l l ig

Kunstnermøder i  Skulptur landsby Selde /  2022





INS PIRATION  
TIL  PRODUKTER



UDVALGTE 
REFERENCER

MUSEER OG KULTURCENTRE
Kunsthal Nord  
Vejen Kusntmuseum 
Ilulissat Kunstmuseum / Grønland  
Qasigiannguit Museum / Grønland  
Huset for Kunst og Design, Holstebro  
Det Grønlandske Hus i Aarhus  
Aros Museum / Aarhus

BØRN
Selde Kulturlandsby / 0-3. klasse / 100 børn  
Silkeborg Kommune / 4 børnehaver / Projektet: Europæiske 
Kulturbørn  
Dokk 1 / Børnekulturhuset / Aarhus  
Aros Museum / Aarhus  
Ilulissat Kunstmuseum /4. klasse / Grønland  
Qasigiannguit Museum / børnehave / Grønland  
Life Boats Festival / Randers

MEDARBEJDERKURSUS
Godsbanens Tekstilværksted / Medarbejderkursus / Aarhus  
Århus Kommune / Inspirationskursus for klubmedarbejdere

SÆRLIGE BEHOV
Holmstrupgård / Bosted for psykisk sårbare unge / Aarhus  
Det Kreative Værksted / Tilbud til borgere med 
udviklingshæmning / Aarhus

HØJSKOLE / UDDANNELSE
Engelsholm Højskole / Smykkelinje og Formlab 

Skolen for Kunst og Design / Aarhus 

Teko / VIA University / Fashion Department / Herning 

Gøglerskolen / Idé og Tekstillinjen / Aarhus 

Den Skandinaviske Designhøjskole / Randers



Foto i folder af Pernille Kjær Jørgensen og Julie Bach

mobi l  :  30549235
mai l  :  ju l iekunst@gmai l .com

www.ju l iebach.dk

KONTAKT
J U L I E  B A C H




