Squaredansseminariet

24   25  oktober  2009 
Föredrag, workshops och diskussionsgrupper
Leif Alsheimer talar om utbildning kontra bildning. Utbildning ger fakta
kunskap och färdighet att klara av något. Bildning skapar känsla och inle
velseförmåga och sätter in oss i ett sammanhang. Bildning är den kunskap som
blir en del av ens personlighet och det man har kvar när man glömt allt man
lärt sig. Är det så att vi har fokuserat för mycket på utbildning och för lite på
bildning och utveckling av vår squaredanskultur?

tag  i  hand 
tag  om  hand 

Under lördag eftermiddag genomförs ett antal workshops/diskussionsgrupper
där alla har möjlighet att delta i två stycken.
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Änglaskola – Att vara en ängel för nya dansare
Konfliktskola – Utlärningspedagogik med fokus på knepiga situationer
Caller-pröva-på – Pröva på att calla eller lära ut ett call
Uppvisningsskola – Drömmen om den perfekta uppvisningen…
Hur blir vi ”vi”? – Om att skapa vi-känsla
Etikskola – Vilka rättigheter och skyldigheter har vi gentemot varandra?

Anmälan
Ring
Mejla
Sista anmälning
Betalning

Lördag 24 oktober
9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.30 14.30 15.40 17.00 18.30 20.00 21.00 -

9.00 10.00 12.00 13.00 14.30 15.00 -

Prisalternativ

Samling och fika
Vad gör förbunden och hur ser man på squaredansens framtid?
Goda exempel från Örebroregionen, Västseminariet, Dansglädjen
Leif Alsheimer del 1
Lunch och frivilligt besök på Tändsticksmuseet
Leif Alsheimer del 2
Workshops del 1 (inkl fika)
Workshops del 2
Summering och diskussion
Middag
Speakers Corner
Underhållning

Söndag 25 oktober
Redovisning av gårdagens workshops
Problemidentifiering och resursinventering (inkl fika)
Lunch
Hemuppgift – Plan för medlemsvård
Sammanfattning och ”Take Off”
Kaffe och samvaro

Åsa Bratt på telefon 08-626 86 80
seminarie@squaredans.se
2009-09-20
enligt anvisningarna i bekräftelsen

All included*
*Vad som ingår

Person i dubbelrum
1 290 kr
Tillägg för enkelrum
185 kr
Övernattning, frukost, föreläsningar, luncher, middag,
fika samt kvällsaktivitet

Hitta till seminariet
Vägbeskrivning

Från Rv40 Göteborg tag av vid trafikplats 95 Ljungarum
Från E4N tag av vid trafikplats 99 Österängen Följ skyltar
mot centrum/västra centrum och järnvägsstation/
resecentrum. Hotellet ligger 200 meter väster om
järnvägsstationen. Garage finns i källarplanet.

Vi i seminariegruppen
Christina Holopainen
Mats Björkman
Ing-Marie Lindh
Henrik Kjellgren
Tomas Hedberg
Michael Gerkman

060-10 24 59
0739-04 11 70
021-35 28 35
040-92 69 55
019-12 89 00
0704-93 23 89

se www.squaredans.se för ytterligare information

Seminariet  är  mötesplatsen  för  alla  engagerade 
squaredansare  som  vill  hålla  sig  uppdaterade  och 
vara  med  och  utveckla  squaredansen  i  Sverige. 

Familjen  Ericssons  City  Hotel

Västra Storgatan 25 Jönköping

