INBJUDAN TILL

Skapardagarna
Vi skapar tillsammans med liv och lust som vi brukar!
.

20 – 21 juni 2017 i Ronneby

Utbildningsdagarna anordnas i samarbete med
SV Regionförbund Skåne, SV Blekinge och SV Västra Götaland!

Program
Syfte med dagarna
Detta år blir det fokus på eget hantverksforum.
Vilket innebär att ni (om ni vill) delar med er av
era idéer och visar era pågående hantverk. På
detta sätt kan ni få inspiration av varandra
vilket oftast framkommer på utvärderingarna
att ni vill ha mer utav.
Om du vill dela med dig av ditt skapande så vill
vi att du tar med lite material så att dina
kolleger kan få prova. Var och en tar själv upp
ev. kostnader som uppstår.
Målgrupp
Handledare som i sin verksamhet ser skapande
som en självklar del i det livslånga lärandet.

Dag 1
09.30

Presentation – Föreläsning Chalk
Paint Christin Ekholm, vi får
också prova på att föra över bilder
på trä.

12.30

Lunch

13.30

Presentation - Hantverksforum

15.00

Fika

17.00

Avslutning och förflyttning till
Slöjdhuset.

18.00

Kvällens överraskning står
Blekinge läns Hemslöjds ideella
förening för. Vi kommer att få
prova på något forntida hantverk
eller teknik. Vi kommer också att
grilla något från våra lokala
producenter i Blekinge.

Tid
20 – 21 juni 2017.
Plats
SVs lokaler på Västra Torggatan 7 i Ronneby.
Kursavgift
600 kr. I kursavgiften ingår lunch och fika båda
dagarna samt middag den 20 juni.

Avslut ca 22.00

Dag 2
8.30

Nya Bokbinderiet i Blekinge
kommer att berätta om sin
verksamhet. Vi kommer också att
få binda en liten anteckningsbok
med handledning av Susanna
Alola.

10.00

Fika

12.30

Lunch

13.30

Vi tar hand om våra träbilder.
Sedan fortsätter hantverks-forum
så länge ni orkar.

Ca. 16.30

Avslutning och tack!

Kostnad för verkstad
Till varje verkstad tillkommer en
materialkostnad mellan 200 - 300 kr.
Anmälan
till SV Blekinge senast den 3 juni 2017
Tfn: 0457 – 752 90
E-post: laila.johansson@sv.se.
SV Blekinge, Västra torggatan 7A,
372 30 Ronneby

Hotell och vandrarhem
Hotell eller vandrahem bokar ni själva!
Nedan ser ni namn, telefonnummer och ca. priser på hotell i Ronneby. Om
ni googlar på namnet och bokar via nätet så kan ni få fram andra priser.

Hotell Davids Kulle AB 850:- enkel
0457-154 02

1095:- dubbel

Ronneby City Hotell

800:- enkel

0457-268 80

950:- dubbel

Ronnebybrunn & Spa

1295:- enkel

0457-750 00

1495:- dubbel

Vandrahem B&B

345:- enkel utan lakan o handduk, frukost ingår inte heller!

0457-263 00

490:- dubbel

Villa Vesta Hotell

600:- enkel

0457-661 36

800:- dubbel

Villa Flora Viola

690:- enkel pris för frukost tillkommer.

076-174 50 05

890:- dubbel
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Anmälningsblankett
Kurs:

Skapardagarna 2017

Datum:

20 – 21 juni 2017

Namn:………………………………………………………… Tillhör SV-avdelning: …………………………
Adress:……………………………………………..………………………………………………………………
Postnr:……………………. Ort:………………………................................................................
Personnummer: ……………………………….
E-post:……………………………………………..
Telefon, mobil:…………………………………

Anmälan:

Dag 1

Anmälan:

Dag 1 och kvällens aktivitet.

Anmälan:

Dag 2

Allergier: ………………………………………………………………………………………………………………..

Jag kommer att dela med mig av mitt hantverk/slöjdande på Hantverksforum
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anmälan till SV Blekinge senast den3 juni 2017:
SV Blekinge på 0457 – 752 90.. E-post: laila.johansson@sv.se.
Postadress: SV Blekinge, Västra torggatan 7A, 372 30 Ronneby
Kursavgiften debiteras:……………………………………………………………………………………………

