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Dockteaterdagar i Skövde
för dig som arbetar med förskolebarn
Lördag 15 och söndag 16 september 2018
Plats: Karstorps Förskola, Kristallvägen 2, 541 42 Skövde
Välkomna är alla intresserade som vill veta mera om dockan som ett pedagogiskt
och didaktiskt redskap i förskolan där kunskaper och erfarenheter skapas genom
olika kommunikativa former och samspel.
Vårt mål är att samlas i ett forum där dockan inom pedagogik och terapin synliggörs
och utvecklas via deltagarnas fantasi och kreativitet.
Program: Lördag - 15 september kl. 9.00- 16.00
9.00

Välkommen! Start med mingel, kaﬀe och smörgås

9.30

Dockan i pedagogiken, på allvar och skoj
Föreläsning av Mirella Forsberg Ahlcrona,

Vad betyder dockan i pedagogiken och vad innebär det, att använda dockan i

praktiken?
11.45

Lunch till självkostnadspris (meddela oss om du önskar lunch).

13.00

Två workshops Figurer med "Pinne upp eller pinne ner"
1. Figur med pinne upp med Mirella Forsberg Ahlcrona.
Deltagarna tillverkar en robot och övar spelteknik m.m.

2. Figur med pinne ner med Annette Cegrell-Sköld
Utgångspunkten för denna workshop är sagan om Törnrosa och grunden är en
byggbar scenografi. Gemensamt arbetar vi med allt som hör till en riktig teaterföreställning och avslutar med kort genrep. Deltagarna får ta del av ett arbetssätt som är
genomförd tillsammans med barn på Frölunda Kulturhus. Fika ingår.

15.30

Avslutning med gemensam sammanfattning av dagen

Medverkande:
Mirella Forsberg Ahlcrona, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst.
Föreläsning Dockan i pedagogiken på allvar och skoj, samt workshop "Pinne upp".
Annette Cegrell Sköld, Figur -och dockteaterpedagog. Tidigare verksam på Frölunda
Kulturhus i Göteborg m.fl. Workshop 2. Pinne ner" samt verkstaden - Elefantparad (söndag).
Kostnad 300:- per person = materialkostnad och samt kaﬀe/the och smörgås men inte lunch.
Lunch bokar separat med anmälan. Begränsat antal deltagare
Skriv din personliga anmälan med namn och ditt personnummer till Ingvor Carlsson Adress: Karstorps Förskola, Kristallvägen 2, 541 42 Skövde eller ingvor.carlsson(@) bredband.net
Senaste anmälningsdag är den 24/8 – 2018. Anmälan är bindande.
Betalning sker via Swish. Efter anmälan får du Swishnr och information.
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Program: Söndag - 16 september kl. 9.00- 16.00
9.00

Start med mingel och erfarenhetsutbyte.
Vill du visa upp eller berätta något, kontakta Ingvor Carlsson.

11.00

Elefantparad - Verkstad för pedagoger.
Med Annette Cegrell-Sköld i samarbete med en musikpedagog.

12.00

Lunch till självkostnadspris (meddela oss om du önskar lunch).

————————————————————————————————————————

Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige inbjuder till
Nätverksmöte: Figurteater i Pedagogik & Terapi.
Tid: söndag 16:e september 2018 kl.14.00 (ca 2 ½ timme)
Plats: Karstorps förskola, Kristallvägen 2, Skövde

1. Presentationsrunda
2. Avstämning av genomförda event & kurser
3. Internet: Hemsidan www.unima-edt.se – Facebooksidan
4. Det nationella formuläret - lista på hemsidan?
5. Genomgång av nätverkets mål
6. Information från internationella EDT Commission
7. Formuläret (det internationella) och förteckningen på www.unima.org
8. Nyheter av internationellt värde - förslag till nyheter (Eng/Spa/Fra)
9. Material till World Puppetry Day video se exemplet "Cat Parade”
10. Kongressen på Bali i april 2020, material till presentationen av UNIMA Sverige
11. Framtiden – Planerade & föreslagna aktiviteter
12. Plats och eventuellt tema för nätverksmötet 2019 (UNIMA fyller 90 år i maj)
13. Övrigt
Läs mer om UNIMA-Sverige, den internationella dockteaterföreningen:
www.unima.se. sök under fliken: Pedagogik & Terapi
Vid frågor vänligen kontakta:
Åsa Viklund: åsa (@)unima.se eller ring: 0739 697 695 (UNIMAs internationella representant)
Annette Cegrell Sköld: annette (@) unima.se (UNIMAs medlemssek samt pedagogiska frågor)
Ingvor Carlsson: ingvor.carlsson(@) bredband.net eller via denna grupps meddelandefunktion.
Dockteaterdagarna i Skövde 2018 sker i samarbete med:
Dockteaterföreningen UNIMA - Sverige www. unima.se och
Ingvor Carlsson, Karstorps förskola, Skövde

Välkommen!

2019 är UNIMAs nätverksmöte - Pedagogik & Terapi på Frölunda Kulturhus, Göteborg.
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