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Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande inom LSS och särskola, och ingår i
Kultur i Väst. Vi arbetar för alla människors rätt att komma
till tals med de skapande uttryckssätten. Hos Klangfärg
kan du som arbetar med personer med intellektuella
funktionsnedsättningar få stöd och inspiration till hur du
kan utveckla den skapande verksamheten på din arbetsplats eller i din kommun.
Förutom kurserna i detta kursprogram erbjuder vi
nätverk, uppdragsutbildningar samt kostnadsfri handledning i frågor kring skapande. Klangfärg arrangerar också
filmestivalen Höstrullen.
Det krävs inga konstnärliga eller musikaliska förkunskaper för att kunna delta i våra kurser.
Välkommen att kontakta oss!
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Måla mera

Skapa egna mönster

Måla mera vänder sig till dig som vill experimentera
och lära dig mer om färg och dess möjligheter.
Vi bekantar oss med olika typer av färg och oväntade målarverktyg. Vi blandar färg, vi målar stort, vi
målar smått, vi målar på många olika sätt - enskilt
eller i grupp.
Vi kommer även att resonera tillsammans om hur
man kan använda måleri i gruppen man arbetar med.
Välkommen till en färgrik dag!

Har du någon gång funderat på hur man skapar
mönster för tyg och tapeter?
Den här kursdagen gör vi egna mönster med hjälp
av olika tekniker. Vi experimenterar med upprepning
av enkla former och ser ett mönster växa fram. Vi går
även igenom hur mönsterrapporter konstrueras och
provar också olika digitala hjälpmedel.
Dessutom får du tips på hur man kan anpassa
mönsterrapporter för screentryck och olika knep för
att underlätta själva tryckandet.

Kursdag 28/3 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 7/3
Kursledare Lisbeth Fürdell

Lisbeth Fürdell är konstnär och älskar att jobba kreativt med
allt från emalj, måleri, teckning, skulptur och grafik till att jobba
kreativt och skapande i möten med människor. Konst, kurser
och undervisande av alla slag har varit hennes liv i många år.
Bland annat har hon arbetat på HDK Steneby, på Klangfärg,
samt inom LSS-verksamhet, folkbildning och skola.
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Kursdag 30/3 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 16/3
kursledare Lars Lundberg och Tina Weidelt, Klangfärg

Ordmagi för alla – Estradpoesi
– Vem bestämmer vad som är poesi?
Det gör varje poet och poeten kan vara deltagarna i
din verksamhet eller du själv. Under den här kursen
skapar vi poesi med utgångspunkt i ting, ord och
våra egna berättelser. Poesi gjord för att talas ut från
en scen.
Estradpoesi är en fri form av diktning som ofta tar
avstamp i poetens egna upplevelser, relationer eller
favoritord. Under dagen skapar vi dikter själva och
tillsammans. Vi provar även olika ingångar till att stå
inför en publik.

Kursdag 3/5 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 12/4
kursledare Ingrid Nilsson

Ingrid Nilsson är estradpoet och dramapedagog utbildad vid
Västerbergs folkhögskola. När hon inte själv står på scenen
arbetar hon med flera målgrupper, både barn och vuxna med
olika funktionsvariationer.
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Tidningsverkstad
Det här är en kurs för dig som vill komma igång med
eller utveckla tidningsskapandet med din grupp. Vi
pratar om metoder och upplägg för arbetet med
tidningar och hur man skapar en redaktionskänsla. Vi
kommer också att gå igenom olika layoutgrunder och
hur ni med enkla medel gör text och bild tillgänglig
och lättläst.
Vi diskuterar för- och nackdelar med olika data
program och kan ge varandra tips om vilka som kan
vara användbara i en tidningsgrupp.
Vi går igenom principer och mallar som kan göra
deltagarna självständiga i arbetet med tidning oavsett
om det gäller pappers- eller webbtidning.
Du som redan jobbar med tidning, ta gärna med
några exemplar för inspiration och diskussion!
Inga förkunskaper krävs!
Kursdag 9/5 kl 09.30–16.00
Anmälan senast 11/4
kursledare Marie Tidquist Lundin

Marie Tidquist Lundin är grafisk formgivare och aktiveringspedagog och arbetar med uppdrag som ofta kopplar ihop form,
aktivitet och tillgänglighet i tryckt format och på webben.
Marie har under lång tid arbetat och samarbetat med personer
med funktionsnedsättningar och olika dagliga verksamheter.
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Filmeffekter –
enkla knep och material
Denna kursdag är för dig som vill lära dig enkla sätt
att göra roliga specialeffekter när ni skapar film. Vi lär
oss hur man kan lura ögat med kameran och skapa
förbryllande filmeffekter.
Tillsammans utforskar vi vårt förråd och använder
enkla material och annat vi hittar: kartong, färger,
fisklina med mera. Med materialet och kameran
testar vi roliga lösningar och filmar korta scener med
fokus på effekterna.
Inga förkunskaper krävs. Om du har möjlighet, ta
gärna med en iPad, mobil med kamera eller annan
digitalkamera att filma med.
Kursdag 18/5 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 27/4
kursledare Martin Sjögren, Peter Holmgren

Martin Sjögren är filmare och jobbar som pedagog på Barnfilmskolan. Han håller filmworkshops för barn, unga och vuxna,
bland annat på akademin Valand.
Peter Holmgren är attributmakare och arbetar på Gothenburg
Prop Makers som konstruerar rekvisita, masker och specialeffekter till bland annat teater- och filmproduktioner.

Handen på hjärtat –
workshop i Body percussion
Vi är fulla av ljud och tillsammans är vi en hel orkester!
Låt oss göra en gemensam resa genom det ljudlandskap som vi bär med oss i våra egna kroppar. Body
percussion har en inneboende enkelhet och lekfullhet som ger lust att utforska och aktivera vår egen
musikalitet och kreativitet.
I övningar och lekar möts vi och gör musik tillsammans. Vi lyssnar och låter kroppen hitta ljuden och
koordinationen i sin egen takt. Vi rör på oss en del
och använder också rösten på ett frigörande sätt.
Pedagogiska frågeställningar får sin plats i samtal
och praktiskt arbete.
Kursdag 23/5 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 2/5
kursledare Johan Hogenäs

Studiebesök på Sinkadusen
Under denna förmiddag besöker vi Sinkadusen, ett
kreativt resurscenter i Mölndal. Sinkadusen är en
mötesplats mellan människor, material och miljö i ett
hus för kreativitet och kompetensutveckling. Verksamheten riktar sig vanligtvis till förskolan, men metoderna
och materialet kan inspirera många fler.
I huset finns även ett återanvändningscenter där
man tar tillvara spillmaterial från företag i Mölndal.
Under studiebesöket kommer vi att ta del av pedagogiska tankar kring återbruk som kreativ kraft och
får även möjlighet att arbeta praktiskt med materialet.
Kursdag 30/5 kl 09.30 –12.00
Anmälan senast 9/5
Plats Sinkadusen, Mölndal

Johan Hogenäs bildade 2005 den sjungande body percussionkvartetten Body Beatbox efter ett inspirerande möte med
Fernando Barba och gruppen Barbatuques i Rio de Janeiro.
Med Body Beatbox har han gjort en mängd skolturneer och
workshops och utvecklat en egen stil. Johan är också körpedagog och medlem i Sångensemblen Amanda.
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Form och färg för alla

utomhus med alla sinnen

Kan man erbjuda skapande med form och färg för
personer på tidig utvecklingsnivå? Och hur kan man
lägga upp en sådan verksamhet på ett bra sätt? Hur
skapar man möjligheter till delaktighet för alla?
Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter
och resonera kring förhållningssätt och pedagogiska
metoder. Vi ska arbeta praktiskt och testa några
enkla tekniker. Dessutom går vi genom olika material
och verktyg och deras betydelse för kvaliteten i
skapande aktiviteter.

Välkommen till en kursdag på Botaniska trädgården
i Göteborg! Med alla sinnen utforskar vi växternas
spännande liv. Vi undersöker medicinalväxter och
andra nyttoväxter, gör egna doftpåsar och oljor och
kokar även te på örter. I skolträdgården sår vi solrosor
och får tips och idéer på hur man enkelt kan odla
grönsaker eller ätliga blommor i sin trädgård eller på
sin uteplats.
Vi kommer även att resonera tillsammans kring
hur man kan göra trädgården och odlingsbänkarna
tillgängliga för alla. Under dagen bygger vi även
mini-komposter som man enkelt kan följa och sköta
om året runt.

Kursdag 1/6 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 18/5
Kursledare Tina Weidelt, Klangfärg

Kursdag 7/6 kl 09.30 –16.00
Anmälan senast 17/5
plats Botaniska Trädgården, Göteborg
kursledare Helen Ekvall

Helen Ekvall är pedagog på Botaniska Trädgården i Göteborg
och arbetar med utomhusbaserat lärande för barn i alla åldrar.
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FILm
FESTIVAL
Filmfestivalen med kortfilmer gjorda på LSS-verksamhet och gymnasiesärskola

lämna in film

affischtävling

I november är det dags igen för Höstrullen.
Du som håller på med filmskapande inom gymnasie
särskola eller LSS-verksamhet är välkommen att
skicka in filmer till festivalen. En visning inför en
entusiastisk festivalpublik kan vara ett inspirerande
mål att arbeta mot. Alla slags filmer är välkomna och
alla kan vara med.

Vill du vara med och göra årets affisch? Då är du
välkommen att skicka in ditt förslag till oss!
Alla personer och grupper inom LSS-verksamhet
och gymnasiesärskola är välkomna att lämna in
förslag. Man behöver inte lämna in någon film till
festivalen eller ens hålla på med film för att delta i
affischtävlingen.
Bilden kan vara gjord i valfri teknik. Allt är tillåtet,
våga experimentera digitalt eller med händerna. Om
ditt bidrag inte är digitalt, försök att fotografera eller
färgkopiera bilden i så bra kvalitet som möjligt och
skicka den till oss. Skicka inga original.
Vi kommer att gå genom alla inskickade bidrag och
nominera fem stycken. Dessa förslag skickas till en
jury bestående av grupper inom LSS-verksamhet
eller gymnasiesärskolan. Juryn röstar sedan fram det
vinnande förslaget
Sista dag för inlämning av bidrag är 31/3.
.

se film
Höstrullen är också ett bra tillfälle till inspiration för
dig som är nyfiken på filmskapande. Även om du och
din grupp inte har skickat in någon film, kan det ge
idéer och skaparlust att få titta på andras filmer.

vill du veta mer?
På vår hemsida finns mer information om Höstrullen.
Hur man gör för att lämna in filmer, besöka festivalen
och vara med i årets affischtävling.

Läs mer på: kulturivast.se/klangfarg
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kursanmälan

Antalet platser är begränsat. Beroende på kursernas
innehåll och upplägg kan vi ta emot en till fyra deltagare per arbetsplats och kurs.
Gör din anmälan via www.kulturivast.se/klangfarg
Om du skickat in en anmälan och inte får någon
bekräftelse inom ett par dagar – kontakta oss.

Kostnadsfritt Kurserna är kostnadsfria för personal

Villkor När kursplats bekräftats är anmälan

men inte på lunch.

bindande. Vid återbud utan ersättare efter sista
anmälningsdagen debiterar vi 500 kr per kursdag
och person. Ersättare för kursplatsen kan utses inom
arbetsplatsen/enheten.
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inom kommunal och regional omsorgs- och särskoleverksamhet i Västra Götaland. För övriga deltagare
är kostnaden 500 kr plus moms per person och
kursdag.

Ingår Under kurserna bjuder vi på fika och material,
Tider Normal kurstid är 9.30 –16.00
Lokal Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4, Göteborg
om inget annat anges.

nätverk
Är du intresserad av att se och höra hur andra jobbar?
Vill du träffa kollegor från verksamheter som liknar din
och byta tankar, idéer och erfarenheter?
Då är du välkommen att gå med i ett eller flera av våra
nätverk. Det är kostnadsfritt att vara med.
Kontakta oss eller gå in på vår hemsida för att se vilka
nätverk som finns.

Uppdragsutbildning
Utöver kurserna i programmet erbjuder vi även uppdragsutbildningar inom musik, form och färg med mera. Ni kan
beställa en eller flera kursdagar skräddarsydda för just
er personalgrupp, antingen hos er eller i våra lokaler i
Göteborg. Om vi kommer till er står ni för lokal och fika.
Material ingår.
Heldag 500 kr/person (max 4000 kr).
Halvdag 250 kr/person (max 2000 kr.)
Moms tillkommer. Priserna gäller inom
Västra Götaland. Kontakta oss.
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