
PRESSEMEDDELELSE

Cello & Flint | med Arkæolog Andreas Valentin Wadskjær
Den 2. April 2022 (14:30 - 18:00) arkæolog Andreas Valentin Wadskjær kommer til
Lund Forsamlingshus, hvor han afholder interaktivt kursus om flintredskaber fra Danmarks oldtid.

Kursus, kaffe og minikoncert afholdt af SCS, er gratis.

På Stevns findes mange spor efter beboelse igennem Danmarks oldtid. De mange flintredskaber, der stadig
ligger strøet ud over marker, i skov og ved strand, er blot en del af de spor. Det har altid været årsag til
fascination for mange, når man pludselig står med et menneskeskabt redskab af flint i hånden, efter det har
ligget gemt i jorden i flere tusind år. Problemet er bare, at det ofte kan være svært at skelne mellem flint
forarbejdet af mennesker, og naturligt forarbejdet flint, hvilket kan volde en del hovedbrud.

Andreas er Cand.mag. i forhistorisk arkæologi med speciale i pilespidser fra oldtiden. Foruden udgravninger i
Danmark, har Andreas været med til udgravninger i Rusland, Jordan, Egypten og ikke mindst i Peru, hvor han nu
er arkæologisk leder på et internationalt projekt. Han arbejder pt. ved vikingeskibsmuseet, hvor der udføres en
større stenalder forundersøgelse, i forbindelse med opførelsen af Lynnetteholmen.



Andreas vil på kurset, fortælle om de forskellige tegn på menneskelig forarbejdning af flint. Man kan bl.a. blive klogere på
at genkende tegn på frostsprængninger, og slagbuler eller retoucheringer lavet af mennesker, selv på et fragment efter en
tur under ploven, eller et halvfærdigt redskab. Man kan også blive klogere på overordnet flinttyper, samt få et overblik
over de mange forskellige typer af redskaber, deres formål og hvordan man daterer dem.

På kurset vil der også være mulighed for at få vurderet egne, medbragte, fund.

Udover en spændende karriere i felten, har Andreas også skrevet flere fagbøger om forhistorisk arkæologi, og ejer sit
eget bogforlag. På kurset, vil der derfor være mulighed for at købe forskellige bøger om arkæologi, til meget favorable
priser. De to bøger man får på specialtilbud ved tilmelding:

“Atlantiske bopladsfund fra Nordøstsjælland og Skåne”
af: Peter Vang Petersen ( er museumsinspektør på Nationalmuseet -
arkæolog og GUD indenfor flint i oldtiden)

Normalpris: 220 kr- tilbud: 100 kr

“Neolitiske tværpile”
af: Andreas Valentin Wadskjær

Normalpris: 220 kr - tilbud: 100 kr

Bestiller man begge ved tilmelding er prisen kr 160

Cellist, Jacob Shaw, leder af Scandinavian Cello School, har stillet lokaler til rådighed, og beriger desuden arrangementet
med en en mini-koncert, udført af nogle af hans dygtige solister.

Kursus, kaffe og minikoncert d. 2 April 2022 (14:30-18:00) / Lund Forsamlingshus
er gratis med obligatorisk tilmelding på office@scandinaviancelloschool.com

Fakta:

Scandinavian Cello School blev stiftet i 2016 og ligger på Stevns ved havnelandsbyen Lund.

Omkring 150 danske og internationale unge søger ophold på skolen hvert år for mental og kunstnerisk udvikling. De får undervisningen

betalt og afholder støttekoncerter i usædvanlige former og får nye publikummer, der ikke normalt er eksponeret for klassisk musik.

Scandinavian Cello School er en forening, der har en bestyrelse af internationale klassiske musikere og Jacob Shaw som direktør. Jacob

Shaw er selv internationalt prisvindende cellist og tidligere Professor ved Barcelona’s Academia Marshall. I dag er Jacob Shaw og hans

kæreste, som er klassiske violinist Karen Johanne Pedersen, bosat på Stevns.

Stevns er et område i udvikling. Med et besøgscenter på vej for Stevns Klint Verdensarv og en lang række andre spændende initiativer, er

Stevns et område, Scandinavian Cello School ønsker at styrke.

Kontakt SCS: Jacob Shaw
+45 42 76 55 40
office@scandinaviancelloschool.com

Yderligere information: www.scandinaviancelloschool.com
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