klangfärg
KURSER HÖSTEN 2019

Inspiration för
skapande inom
LSS och särskola
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 kognitiva och intellektuella
funktionsnedsättningar få stöd och inspiration till hur du kan utveckla den skapande
verksamheten på din arbetsplats eller i din
kommun.
Förutom kurser erbjuder vi kostnadsfri handledning i frågor kring skapande.
Klangfärg arrangerar också filmfestivalen
Höstrullen.
Det krävs inga konstnärliga eller musikaliska förkunskaper för att kunna delta i våra
kurser.
Kontakta oss gärna – se folderns baksida.

Välkommen
att kontakta
oss!
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Kursfakta
Klangfärgs kurser är öppna för
personal inom LSS-verksamhet och
särskola.

Kostnadsfritt
Kurserna är kostnadsfria för personal inom kommunal och regional
LSS- och särskoleverksamhet
i Västra Götaland. För övriga
deltagare är kostnaden 500 kr plus
moms per person och kursdag.

Kursplatser
Antalet platser är begränsat. Beroende på kursernas innehåll och
upplägg kan vi ta emot en till fyra
deltagare per arbetsplats och kurs.
Anmälan kan bara göras på vår
hemsida, där det till varje kurs finns
ett anmälningsformulär. Vänligen
observera att det behövs ett formulär per person till varje kurs. Det går
alltså inte att anmäla flera personer
på samma formulär.

Anmälningsvillkor
När kursplats bekräftats är anmälan
bindande, men din arbetsplats/
organisation kan skicka en ersättare om du skulle bli sjuk eller få
förhinder. Arbetsplats vars deltagare uteblir utan ersättare och utan att
före kursstart ha meddelat skäligt
förhinder debiteras med 500 kr per
deltagare och kursdag. Som skäligt
förhinder räknas sjukdom samt personalbrist/vikariebrist och liknande
problematik på arbetsplatsen.
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Fram till sista anmälningsdag kan
avbokning göras utan särskilda skäl.
Kultur i Väst förbehåller sig rätten
att ställa in en kurs vid för få anmälningar. Detta görs då senast dagen
efter sista anmälningsdag. Anmälda
deltagare meddelas via e-post.

Ingår
Under kurserna bjuder vi på fika
och material, men inte på lunch.
Det finns många lunchrestauranger
i närheten av Klangfärgs kurslokaler. Utbudet är stort och varierat.

Tider
Kurstid är 09.30-16.00 om inget
annat anges.

Lokal
Allégården, Södra Allégatan 4,
Göteborg, om inget annat anges.

Kontakta
oss gärna
om du har
frågor!
Kontaktuppgifter hittar du på
folderns baksida.

Foto: Klangfärg

Berätta med film

Denna kursdag är till för dig
som vill komma igång med att
använda kameran som verktyg
för berättande i din verksamhet.
Filmpedagogerna Mattias
Jonsson och Martin Sjögren
bjuder på många av sina inspirerande och enkla metoder för
att tillsammans skapa en berättelse. Vi upptäcker omvärlden
med hjälp av kameran genom
att arbeta med teman, motsatser och tydlighet. Under dagen
får du chans att dela med dig
av dina upptäckter, frågor och
funderingar.

Kursdag 10 oktober
Tid 09.30–16.00
Anmälan senast 19 september
på kulturivast.se/klangfarg
Kursledare Martin Sjögren,
Mattias Jonsson
Martin Sjögren och Mattias Jonsson arbetar som filmpedagoger
på̊ Barnfilmskolan. De är ofta ute
i olika verksamheter och håller
filmworkshops för barn, unga och
vuxna. Martin undervisar även på̊
Akademin Valands kurs Kameran
som verktyg för lärande.
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Foto: Klangfärg

Fotoscreen med appar
Tack vare surfplattor och smarta
telefoner finns det numera
enkla sätt att göra screentryck
av fotografier. Dessa kan lätt
omvandlas till tryckbara original
direkt i plattan.
Den här kursdagen får du
grunderna för att komma igång
med fotoscreen. Med hjälp av
en app experimenterar vi med
framtagning av schabloner som
sedan blir tryck på både papper
och tyg.
Grunden i fotoscreen är överföring av bilden till OH-film med
hjälp av kopiator eller dator med
scanner och skrivare.
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Fotoscreen är en teknik som
revolutionerar möjligheterna att
använda deltagarnas/elevernas
bilder.

Kursdag 17 oktober
Tid 09.30–16.00
Anmälan senast 3 oktober
på kulturivast.se/klangfarg
Kursledare Lars Lundberg
Lars Lundberg är konsulent och
pedagog på Klangfärg. Lars testade
screentryck för över 20 år sedan
och fascinerades då av tekniken och
möjligheterna. Sedan dess har han
hållit kurser i screentryck med olika
inriktningar.

Filmklippning och bildutsnitt
Kursdag 22 oktober
Tid 09.30–16.00
Anmälan senast 1 oktober
på kulturivast.se/klangfarg
Kursledare Pia Tjäder
Pia Tjäder är filmare och filmpedagog med lång erfarenhet av
undervisning för människor i olika
åldrar med olika förutsättningar
och förkunskaper.

Foto: Pia Tjäder

Lär dig att berätta med utsnitt
och vinklar i film. Vi går igenom
och provar grunderna i hur olika
bildutsnitt och klipptekniker kan
användas.
Metoderna är lätta att använda i verksamheten för att ta
filmandet till nya nivåer.
Resultatet blir bättre filmer
som är roligare att se på. Kursen riktar sig både till nybörjare
och de som har filmat en del
förut. Vi arbetar med enkel teknik, surfplatta och app.
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Foto: Pernilla Ankarberg

Att äga sin process
Hur går en kreativ process till?
Hur kan vi förklara, planera och
prata om kreativa processer för
att göra fler delaktiga i den?
Med färg, form och ord ges
under en heldag gemensam
förståelse för kreativa processer och dess olika faser. Teori
kopplas löpande till exempel
på genomförda projekt. Som
deltagare får du lära känna nya
metoder och tillsammans med
kursledare använda dom.
När dagen är slut har du som
deltagare förhoppningsvis en
större trygghet i att planera och
driva kreativa processer. Vilket
gör det lättare att bjuda in andra
och därmed skapa delaktighet
i din verksamhet. Metoder och
8 • Klangfärg hösten 2019

arbetssätt återfinns i skriften Att
äga sin process som är gratis att
ladda ner på kulturivast.se.

Kursdag 24 oktober
Tid 09.30–16.00
Anmälan senast 3 oktober
på kulturivast.se/klangfarg
Kursledare Pernilla Ankarberg
Pernilla Ankarberg arbetar som designer och processledare i och med
kreativa processer med många olika
målgrupper. Hon har tillsammans
med Kultur i Väst tagit fram skriften
Att äga sin process och är en van
workshopledare. Hon drivs av kärlek
till formgivning och av nyfikenhet inför
vart varje ny process ska ta henne.

Kreativa processer för alla
Ett konkret exempel — steg för steg

Vill du få inspiration i hur man
kan involvera en hel grupp i en
kreativ process?
Beställ foldern Kreativa
processer för alla. Den är en
sammanfattning av det pedagogiska verktyget Att äga sin
process och en dokumentation
av ett projekt som Klangfärg har
genomfört tillsammans med en
produktdesigner och Handhjort,
en daglig verksamhet i Göteborg.
Foldern och verktyget kan du
ladda ner som PDF på kulturivast.se.
För att beställa de tryckta
versionerna – kontakta oss.

kulturivast.se/klangfarg

Läs vår
folder!
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Rekvisita och scenografi
Vad är rekvisita —
 och vad kan vi använda rekvisita till?

Rekvisita har troligtvis använts
sedan grottmänniskorna berättade för varandra om hur jakten
varit och de tog en pinne för att
symbolisera spjutet.
Men hur används rekvisita idag?
I våra privatliv? När vi skapar
historier genom konserter, teater,
dans eller film? Vad är en sak och
vad kan den berätta om oss?
Välkommen till en heldag på
rekvisitaförrådet Sakcenter där
scenografen Petra Valén kommer
prata om rekvisita.
Under dagen kommer vi att
få leta och rota i förrådet och i
övningar ledda av Petra välja ut
saker att fundera kring. Utifrån
den valda rekvisitan kommer vi
tillsammans att berätta historier
för varandra.

Kursdag 6 november
Tid 09.30–16.00
Anmälan senast 16 oktober
på kulturivast.se/klangfarg

Petra Valén är scenograf och har
arbetat i huvudsak med film, även
teater och utställningsverksamhet
sedan 2007.
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Foto: Klangfärg

Plats Sakcenter, Göteborg
Kursledare Petra Valén

Foto: Petra Valén
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Höstrullen 2019
Filmfestivalen Höstrullen hålls
i år för åttonde gången! Den
13, 19 och 21 november är det
dags igen. Årets festival äger
rum i Trollhättan och Göteborg,
visningar och övrigt program
sker under dagtid.
Skicka in din film
Du som håller på med filmskapande inom gymnasiesärskola
eller LSS-verksamhet är varmt
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välkommen att skicka in filmer
till festivalen. På Höstrullen får
du möjlighet att visa din film för
en entusiastisk festivalpublik
oavsett om du är nybörjare
eller van filmare. Filmen får vara
högst tio minuter lång och kan
vara gjord i valfri teknik.
Sista dag för inlämning av
filmer är 16 september 2019.

Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Kom och se film
Njut av att se många inspirerande och spännande kortfilmer
och träffa filmskaparna. Vi bjuder på̊ dryck och tilltugg. Våra
konferencierer guidar publiken
genom filmvisningen. I år har
vi utökat antalet publikplatser
i Göteborg för att fler ska få
plats. Anmäl dig och din grupp
på webben. Biljettbokningen
öppnar i mitten av oktober.

Vill du veta mer?
Mer information om Höstrullen
finns på kulturivast.se/hostrullen. Läs om hur du gör för att
lämna in film och hur du som
publik bokar biljett. Här hittar
du även årets festivalaffisch, det
vinnande bidraget i vår tävling.
Läs mer
kulturivast.se/hostrullen
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Mer information på vår hemsida.
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Foto: Klangfärg

Nya kurslokaler
i höst på Allégården,
Södra Allégatan 4,
Göteborg.

Mer inom tillgänglighet
från Kultur i Väst
Ljudmagasinet innehåller reportage och inslag med tyngdpunkt
på kultur och tillgänglighet. Du hör spännande samtal, får möta
intressanta personer, och kan lyssna till fördjupande beskrivningar.
Vi rapporterar också om de senaste eskapaderna i nöjesvärlden,
bjuder på tävlingar, tipsar om litteratur och film, och mycket mer.
Ljudmagasinet är ett gratis månadsmagasin. Du kan lyssna där
andra poddar finns eller via vår webb ljudmagasinet.se.
Du kan även prenumerera och få en skiva direkt i brevlådan,
också det alldeles gratis.

Lyssna!
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klangfarg@kulturivast.se
kulturivast.se/klangfarg

Foto: Klangfärg Kultur i Väst 2019

Kontaktperson
Lars Lundberg
konsulent kulturpedagogik
0706 396347
lars.lundberg@kulturivast.se

