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Våra sommarkurser
En sommarkurs på Capellagården kan bli en utmaning och ge livsavgörande
inspiration för framtida vägval. Praktisk kunskap, konstnärlig träning och
berikande gemenskap går hand i hand. Capellagården har blivit ett begrepp,
en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige
och världen.
Vi utforskar olika material och lär känna deras olika skönhetsvärden. Du
får arbeta i olika tekniker och söka upplevelser i mötet mellan teknik och
material och får erfara hur din egen personlighet söker sitt uttryck genom
handen, ögat och tanken. Våra kursledare är erfarna hantverkare och konstnärer som även delar med sig av sitt eget arbete genom föreläsningar och
liknande.
Kurserna kräver med några undantag, inga förkunskaper och du är oavsett
ålder eller nationalitet välkommen att söka (se vidare under rubriken
språk). Som internatboende med helpension i en vacker och avkopplande
miljö kan du helt och fullt ägna dig åt ditt hantverks- eller ämnesval.

Kursperiod 3, 17 - 23 juli

Niclas Hallberg

En studie i grönt

”I min tillvaro som skapande, kreativ människa strävar jag efter långsiktig lokal och global hållbarhet.”

Slöjda hållbart och permakultur
Kursledare: Niclas Hallberg. Kursavgift: 4400 kr
Kursen fokuserar på hur vi med lokala trämaterial och ett fåtal skärande
verktyg kan tillverka bruksföremål som vi har behov av i vardagslivet, med
inriktning på trädgård och hem. Vi lär oss om vilka träslag som används
till vad för att ta vara på dess egenskaper, vilka verktyg som används, dess
skötsel samt enkla sammanfogningar. Det kan handla om mindre föremål,
och även stegar, räfsor, pallar. Kursen handlar också om hur vi för samman
det kreativa skapandet med permakulturens etiker och designverktyg för att
förstå kunskapen om det hållbara livet på alla plan.
Permakulturens etiker:
Omsorg om jorden
Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.
Omsorg om människor
Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.
Rättvis fördelning
Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist sätt.

Niclas Hallberg är frilansande
slöjdare, konstnär och permakulturdesigner, med inriktning på hållbart
skapande och ett liv som lämnar så
få avtryck som möjligt på vår jord.
Han har stort fokus på att lära ut
och påverka samhället till en positiv
omställning, med uppdrag på olika
utbildningar där han kombinerar
slöjd, konst, permakultur och hållbara lösningar.
Niclas har medverkat i ett stort
antal utställningar och utbyten genom åren med slöjd, videokonst och
performance både internationellt
och i Sverige.
info@niclashallberg.se
niclashallberg.se

Ansökan och antagning
För denna kurs gäller löpande antagning, dvs du blir antagen i den ordning
anmälningarna kommer in. Besked lämnas per e-post. Du som söker ska ha
fyllt 18 år. Bekräftelse av plats genom betalning för kurs, kost och logi till
Bankgiro 5975-7559.
Om du blir antagen och ej har möjlighet att gå kursen ber vi dig meddela
detta tidigast möjligt till sommarkurser@capellagarden.se Vid utebliven
betalning ställs platsen till förfogande för andra sökande. Återbetalning
görs endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Kost, logi och kursavgift
Som kursdeltagare erbjuds du i mån av plats, boende i något av skolans
elevhus. Rummen är av varierande men enkel standard och ligger i närhet till skolan med tillgång till dusch och wc. Önskemål om enkelrum eller
dubbelrum anges i ansökningsformuläret. Sänglinne och handduk kan hyras
för 250 kr i samband med incheckning. Våra gemensamma måltider är till
stor del baserade på grönsaker från vår ekologiska trädgård.
Kostnad för kost och logi:
Veckokurser
Enkelrum:		
Del i dubbelrum:

4 100 kr
3 450 kr

Helpension ingår då du bor på Capellagården. Om du har ordnat eget
boende och vill köpa enstaka måltider så går det bra. Priset är då:
Frukost 75 kr
Lunch eller middag 100 kr
Ostbricka (avslutning) 80 kr
Kursavgift:
Se respektive kursbeskrivning. Kurser markerade med asterix ges bidrag
från Myndigheten för yrkeshögskolan vilket innebär att avgiften kan hållas
lägre än på övriga kurser.

Kursstart och kursavslutning
Dagen för kursstart är det ankomsttid från kl. 15.00. Vid kl. 17.00 serveras
en enklare middag och kl 18.00 är det gemensam uppstart med din kurs.
Kursen avslutas fredag med en gemensam avslutningskväll. Lördag serveras
frukost och utcheckning senast kl 11.00. Helg (tvåveckorskurs) och kvällar
är handledare ej närvarande. Detaljerade tider och program för respektive
kurs skickas ut i god tid före kursstart.

Capellagården
Vickleby, 386 93 Färjestaden
0485-36132 (kl 10-12)
sommarkurser@capellagarden.se
www.capellagarden.se

