Hej!
Här följer en serie kurser i min ateljé i Enskede, Stockholm under våren och
sommaren.
Nytt är att jag har utformat några kurser med tanke på pedagogiskt och
terapeutiskt arbete med dockor.
Eftersom jag har en stor del av mitt hjärta i CG Jung, Assagiolis psykosyntes,
bildterapi och olika former av pedagogiskt och terapeutiskt arbete, så tänkte jag
låta detta bli en gren av mina kurser framöver.
Framåt sommaren fnns två beprövade, mer yrkesinriktade kurser i maskmakeri
för teater, på hantverksmässigt högre nivå; för den som vill fördjupa sig i
scenkonstens uttryck. Vi tar oss igenom allt ifrån den kreativa processen, via
formgivning, skulpteringsteknik - till hantverkets alla moment och en välgjord mask
för professionellt bruk.
Jag arbetar också just nu på att utvidga min verksamhet med web-kurser. Det är
en spännande process att försöka skapa meningsfulla och inspirerande kurser,
trots att de sker via datorn.. Bra för dig som vill ha kurs på distans, eller ta det i din
egen takt. Är du intresserad av mer info kring detta så maila mig gärna en rad!

KURSER VÅREN 2019
DOCKMAKERI FÖR PEDAGOGER OCH
TERAPEUTER
27-28 APRIL (2 dagar, kl.10-16)
Kurs i bordsdockor och sagoberättande.
Lär dig enkla tekniker för att iscensätta en saga på bordet.
Kursen passar för t.ex. förskolepedagoger. Alla intresserade är välkomna!
Ta med dig en saga.
18-19 MAJ (2 dagar, kl.10-16)
Workshop i arketypiska fgurer. Handdockor för pedagoger och terapeuter.
Kursen vänder sig till vuxna som vill använda dockor inom pedagogiskt och
terapeutiskt arbete.
Som ingång i arbetet samtalar och refekterar vi över arketyper, rollspel och
grunderna i hur färg & form kommunicerar. Tillverkningen sker med enkla,
utvecklingsbara metoder och kräver inga större förkunskaper.
Vi avslutar med improvisationer i hur dockorna kan spelas/användas.
PRIS för 2-dagars kurser i dockmakeri: 2.500 kr (inkl moms)
Allt material ingår.

KURSER I MASKMAKERI
läs mer på hemsidan
28-30 JUNI (3 dagar, fre kl.14-19, lö-sö kl.10-17)
Grundkurs i maskmakeri.
Grunderna i maskmakeri med fokus på den kreativa processen och formgivningen.
Förkunskaper: Viss erfarenhet av att skulptera och något tidigare hantverk är en
fördel, men inget krav.
Kursen håller högt tempo.
PRIS grundkurs: 3.750 kr (inkl. moms)
Allt material ingår.
SOMMARKURS 2-9 JULI (6 dagar, kl.10-16)
dagtid, heltid med paus över lö-sö
Fördjupningskurs i maskmakeri, formtagning i gips och grålumpscachering.
Behörighet för att klara kursen:
Min grundkurs i maskmakeri eller att du har tidigare kunskaper i skulptering och
något hantverk.
Du behöver ha med dig en egen gipsavgjutning av ditt ansikte att arbeta på. (Såna
gör vi i grundkursen - eller så får du en beskrivning hur du kan förbereda en själv).
PRIS sommarkurs fördjupning (6 dagar) 7.500 kr (inkl. moms)
Allt material ingår.
Minst 5 deltagare, max 8 krävs för att kurserna ska bli av.
Hoppas vi ses kring de kreativa borden i ateljén i vår!
Hälsningar,

Amanda Cederquist
Ateljé Donna dell'Arte" <workshops@donnadellarte.se>

PS! Glöm inte att alla kurser på min hemsida går att beställa. Är ni redan en
grupp någonstans ute i landet (eller grannlandet) så kommer jag gärna till er!
Alltifrån en dag till hela Miniutbildningen kan ske hos er.
Maila önskemål och behov så utformar vi något som passar.

Förkunskaper: Viss erfarenhet av att skulptera och något tidigare hantverk är en
fördel, men inget krav.
Kursen håller högt tempo.
PRIS grundkurs: 3.750 kr (inkl. moms)
Allt material ingår.

