Höstkurser AlvgrimAkademin 2017
Plats:
Veckodag:
Omfattn:
Start:
Antal:
Klädsel:

Mäster Olofsgården på Svartmangatan 6 i Gamla stan i Stockholm.
Lördag
12 gånger
2 september
Max 12 deltagare i varje grupp
Deltagarna ska ha med sig bra skor för utebruk, samt regnkläder.

Åldersgrupper, tider och priser:
7-9 år, kl. 10.00-11.00, 2 400 kr
10-13 år, 11.00-12.30, 3 150 kr
14-16 år, 12.30-14.30, 3 600 kr.
Innehåll:
Under terminskurserna AlvgrimAkademin får barnens fantasi, idéer och skaparlust stort
utrymme. Samtidigt som de blir karaktärer i Alvgrims släkte får deltagarna bygga upp egna
äventyr ”bakom kulisserna”. En lekfull och kreativ process där gruppen samarbetar för att
skapa mini-äventyr för varandra. Bland annat får alla deltagare sitt eget Alvgrimnamn och vi
fördjupar oss i de olika förmågor som Alvgrims fyra gillen besitter. Vi jobbar mycket med att
hitta på egna berättelser med både Alvgrims fantasivärld och faktiska historiska händelser
som grund. I det ingår att skapa egna figurer och karaktärer.
Många av er är redan bekanta med Alvgrims värld av äventyr och berättelser. Men för er
som möter den för första gången följer här en kort beskrivning av både tankarna bakom
konceptet och det innehåll som möter barnen:
Nyckelorden för Alvgrim är kreativitet och samarbete. Till skillnad från mycket fantasy,
rollspel, dataspel m.m. (för såväl barn som vuxna) så bygger INTE Alvgrims värld på våld som
metod för att lösa problem. Istället vill vi aktivera deltagarnas fantasi, kreativitet och
förmåga till samarbete. Vi bygger INTE våra äventyr på tävling och utslagning. Istället
inkluderar vi alla som deltar och gör plats för deras olikheter.
Glädje och upptäckarlust är utmärkande för Alvgrims värld. Vi tror på barnens inneboende
intelligens och att barn tar till sig det vi vuxna erbjuder dem. Om vi vill att barn ska bli
kreativa, intelligenta vuxna som tycker det är viktigt att samarbeta – då är det precis det vi
ska erbjuda dem. När de dessutom har roligt under tiden så har vi verkligen lyckats.
För anmälan samt mer information: info@alvgrim.se eller 070-28 66 378.
Kontaktperson: Aseem Svedberg

