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Kreativt skrivande 
- Skapande i folklig miljö
27 - 31 juli

Gillar du att skriva? Eller är du nyfiken på att börja? Då är du 
välkommen till en kreativ inspirationskurs som lyfter fram ditt eget 
skrivande. 

Lekfulla skrivövningar varvas med  promenader i naturen och tid för reflektion.
För att komma till ett flödande i skrivandet får du bland annat prova på olika 
avslappningsövningar och dramaövningar (med glimten i ögat.)
Vi delar skrivprocesser med varandra både i smågrupper och i hel grupp. 
I den här kursen jobbar vi bara med att skriva nya texter, berättelser, dikter och 
iakttagelser.

Detta är inte en kurs för att färdigställa en roman eller tidigare 
påbörjad text.
Nu fokuserar vi på det som sker i stunden.

Samma vecka pågår också kurser i folkmusik, hantverk och språk på 
skolan. 

Lärare på kursen är Emma Elmer Eriksson

Kostnad - inkl. mat 
Begränsat antal rum finns, därför kan du bli erbjuden plats i sovsal.
Dubbelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) ........... 3500 kr
Enkelrum (i mån av plats, sänglinne ingår) .............. 4100 kr
Eget tält/husvagn (el tillkommer m. 40 kr/dygn) ...... 2300 kr
Sovsal (Madrass på golvet) .................................... 2500 kr
Ej logi (all mat ingår utom frukost) .......................... 1500 kr

Tillägg boende: 
Hyra av sänglinne ................................... 100 kr 
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Hyra av kudde/täcke (sovsal) ..................... 75 kr
Städavgift (rum) ...................................... 300 kr

Ange önskemål om boende och kost vid anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
27 april 2020.
Anmälan sker via hemsidan, epost eller brev.
Antagningsbesked skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag 
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