Capellagården och Mörbylånga kommun inbjuder:

Slöjdlärare till
konferens
18 – 19 augusti 2016 på Capellagården på södra Öland

Två inspirerande dagar med workshops, föreläsningar,
diskussioner, teaterföreställning och erfarenhetsutbyten

Slöjdlärare konferens
På konferensen medverkar:
Esko Mäkelä, lektor på Konstfack
Jögge Sundqvist, träslöjdskonstnär
Åsa Almgren, slöjdlärare
Carl Magnus Persson, Möbelsnickarmästare
Agneta Gefors, hemslöjdskonsulent
Anders Isgren, hemslöjdskonsulent
Rieko Takahashi, textilkonstnär

18 - 19 augusti 2016 på Capellagården på
södra Öland

Program:

Fredagen den 19 augusti

Torsdag 18 augusti:

8.15

9.00

9.15

Konferensen öppnas

Capellagården och Carl Malmsten.
Bodil Anjar rektor Capellagården
10.00
Presentation av workshop: Smycka
gårdens vårdträd. Kaffe och praktiskt arbete i grupp.
Carl Magnus Persson
12.30
Lunch
13.15
Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv.
Esko Mäkelä
14.30
Visning av Capellagårdens sommar		utställning
15.30
Int oslög – en berättelse om slöjd-
		tradition och kreativitet.
Jögge Sundqvist
17.00
Kvällsmat
18.00
Vandring genom en kulturby –
Vickleby och dess hantverkare,
konstnärer och bönder
19.30
Rhythm&Slöjd
Surolles slöjdföreställning om trä,
svett och spånor
20.30
Samkväm kring brickan med lokala
ostar

12.00
13.00

15.00
15.30

Slöjdglädje, IT och kreativitet.
Åsa Almgren
Valbara workshops: tovning, sashiko,
smörkniv eller korg.
Jögge Sundqvist, Agneta Gefors,
Anders Isgren, Rieko Takahashi
Lunch
Studiebesök hos Anita Hedin,
textilkonstnär, bussresa genom
Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Summering, utvärdering
Konferensen avslutas

Plats och tid:
Capellagården
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden
Konferensen startar torsdagen den 18 augusti
kl 9.00 och avslutas fredagen den 19 augusti
kl 15.30. För deltagare som kommer kvällen
före anordnas ett enkelt samkväm kl 20.00

Arrangörer:

Mörbylånga kommun, Regionförbundet i
Kalmar län i samarbete med Stiftelsen
Capellagården

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till dig som är slöjdlärare, rektorer eller lärare i andra
estetiska ämnen.

Pris:
Priset för konferensen inklusive två luncher, kvällsmat, samkväm, material,
kaffe och bussresa på Södra Öland är 1995 kr exkl moms. Logi kostar 350
kronor per natt inkl frukost (vandrarhemsstandard: enkelrum, med dusch/WC
i korridor samt egen städning av rummet). Lakan, handduk kan hyras för 100
kronor.
Rum med hotellstandard kostar 770 kr för enkelrum inkl frukost, 990 kr för
dubbelrum inkl frukost. Det är möjligt boka rum för en längre eller kortare
vistelse i anslutning till konferensen.

Anmälan:
Anmälan görs på www.capellagarden.se/utbildningar-och-kurser/fortbildning/
slojdseminarium
Anmälan ska göras senast 15 april och är bindande. Vid avbokning tidigare än
18 juli debiteras halva konferensavgiften, senare utan återbetalning. Platsen
kan överlåtas till en kollega.

Vägbeskrivning:
Till Kalmar kan man komma med flyg, tåg eller långfärdsbuss. Därifrån är det
20 km till Capellagården. På KLT:s hemsida eller app kan man få tidtabell på
landsvägsbussar till Vickleby. Med bil svänger man söderut efter bron och kör
mot Ottenby (väg 136). Efter 1 mil kommer man till Vickleby och där är det
skyltat till skolans parkeringar.

Information:

Information om programmet: Hiromi Ballantyne 070-4913969, hitromi.ballantyne@morbylanga.se Information om praktiska arrangemang: Capellagårdens
expedition 0485- 36132, info@capellagarden.se.

Capellagården
Kort om Capellagården
Carl Malmsten grundade Stiftelsen Capellagården med en
vision om “en skola för gestaltande arbete, där hand och ande
ställs i skapande samverkan”. Detta förhållningssätt lever
vidare än idag då skolans konstnärliga hantverksutbildningar inom keramik, möbel, textil och trädgård präglas av en
gedigen kunskap om materialen och deras förutsättningar.
Skolan har också kommit bli en internationell mötesplats
med studerande från många delar av världen. Capellagården
har 66 studerande på sina huvudutbildningar och runt 200
deltagare i olika sommarkurser.

Tack till:
Mörbylånga kommun och
Regionförbundet Kalmar län
för generösa bidrag till
konferensen

Capellagården
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden
0485-36132
info@capellagarden.se
www.capellagarden.se

