VÄLKOMMEN PÅ WORKSHOP:

Idéstorma med Omskaparna
NÄR: 8 maj, kl 14-17
VAR: Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm
VAD: Workshop om hur vi kan utforska hållbar utveckling genom skapande i skolan.
Vi bjuder på vego-fika och en spännande eftermiddag!
ANMÄLAN: Så snart som möjligt eller senast 26 april på https://bit.ly/2uvVqzq

Är du musiker, dansare, konstnär, clown, fotograf eller skapar i annan konstform och
brinner för en hållbar framtid – nu har du chans att medverka i vårt projekt! Detta är
också en chans för dig att nätverka med andra hållbarhetsintresserade kulturaktörer
och en möjlighet att se hur du kan jobba med Omskaparna.
Vi söker dig som är nyfiken på att bidra till projektet, är grym på din konstform, brinner
för en hållbar värld och har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Har du
arbetat med Skapande skola-projekt tidigare är det ett plus men inget krav.
I projektet Omskaparna utvecklar vi en ny metod för att utforska hållbar utveckling
i skolan. Vi vill uppmuntra elever i åk 4-6 att vara visionärer och tänka stort kring de
svåra frågor vi står inför och tillsammans med professionella kulturaktörer använda
skapande för att utforska och lära sig mer om hur ett schysst liv och en hållbar framtid
kan se ut.

Upplägg:

Det finstilta:

Under eftermiddagen kommer vi att ge en
bakgrund till projektet och varför vi tror på
kreativitet som metod för hållbar utveckling
samt utforska frågor som:
• Hur kan vi i Omskaparna inspirera kulturaktörer att vilja genomföra ett skolprojekt?
• Vilka förkunskaper förväntas jag ha, eller hur
kan jag få dem?
• Vilka frågor och värderingar är viktiga för
projektet?
• Vad skulle ett hållbarhetsprojekt med eleverna kunna resultera i konkret?

Du är välkommen att delta i idéstormen utan krav på att genomföMer info om
ra fortsatta projekt. Målsättningen
projektet finns
på:
är att kulturaktörens arbete med
www.omskap
arna.se
skolprojekten i förlängningen ska
finansieras via Skapande skola och
då gäller Arbetsförmedlingen Kultur
Medias kompetenskrav för att kunna
ta del av bidraget.
Begränsat antal platser. Vi återkommer
med bekräftelse!
Frågor? Hör av dig!
erika@sverigeskonsumenter.se
072 065 15 69

Workshopen är ett kulturprogram
i samarbete med:

OMSKAPARNA

