Distanskurs: Samhällsentreprenör

Internat 3: 23-24 maj, Malmö
Uppdaterat program 2011-05-22
Hej!
Kursens tredje internat närmar sig. Vi får möjlighet att uppdatera varandra på hur
idéer och projekt utvecklas, och får ny inspiration. Ett moment blir också att börja
avrunda kursen, utvärdera och inte minst, blicka framåt!

Preliminär översikt för dagarna
Vi träffas på måndagen på Tryckeriet och på tisdagen på Sofielunds Folkets Hus
Tryckeriet, Rolfsgatan 7b (Länk, karta: http://3bl.me/4cdy54)
Sofielunds Folkets Hus / Glokala Folkhögskolan, Rolfsgatan 16
Från Malmö central går buss 35 som stannar precis utanför skolan, hållplats "Malmö
Rolfsgatan". För tider: http://www.skanetrafiken.se/

Dag 1: 23 maj
Samling på Tryckeriet, i caféet. Rolfsgatan 7b (Länk till karta: http://3bl.me/4cdy54)
9.00 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 11.15
11.15 – 12.15
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

Välkomna - intro och gruppövning
Paus - fika
Idéer och projekt i gruppen - uppdatering
Lunch
Buss/promenad
Utställningen ”Radical Art Practises”. Pågående utställning på
Galleri 21, Rådmansgatan 5 vid Triangeln.

”RADICAL ART PRACTISES är ett projekt om konstnärer som arbetar med konstnärliga processer på
fängelser, skolor, offentliga platser och i krigszoner och som har för avsikt att visa udda praktiker
som används inom samtidens konstområden, där konstnärer fokuserar på samhällsprocesser och
samarbeten med etiska syften.” http://www.galleri21.com/g21/

15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00

Glokala Folkhögskolan

Rolfsgatan 16

Paus
Loesje-workshop. Kreativ skrivarverkstad med Erik Lensell.
Arrangör är projektet Watch it!
Tryckeriet, Rolfsgatan 7b
Mingelkväll för samhällsentreprenörer på Tryckeriet!
Pizza-slices, presentationer av idéer och inbjudna gäster.
Box 8147, 200 41 Malmö

Tel+46(0)40-88225

info@glokala.se

www.glokala.se

Dag 2: 24 maj
Samling i Sofielunds Folkets Hus, sal 12.
9.00 – 9.20
9.20 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00

Välkomna - dagens program
Perspektiv från kursen
Paus - fika
Utvärdering av kursen
Lunch
Besök hos Klädoteket och avslutning med
framtidsdiskussioner

-----------------Anmäl dig till internatet
Meddela oss din medverkan senast onsdag 18 maj. Maila till: august@glokala.se
Resa till Malmö
För längre resor ger vi ett stöd för kostnaderna upp till 500 kr, mot kvitto/biljetter.
Boende
Ordnas på egen hand. Ett alternativ till vänner eller kontakter kan vara Turistföreningens
vandrarhem i city:
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Skane/Vandrarhem/STFVandrarhem-MalmoCity/
Mat under dagarna
Var och en står själv för mat under dagarna. Ta med lite pengar för att handla lunch eller
egen matsäck.

Meddela oss din medverkan senast onsdag 18 maj till august@glokala.se
Skriv gärna om du har några frågor inför internatet!

Hälsningar,
August och Fredrik
Kontaktinformation
August Nilsson
Mobil: +46 736 98 25 57
Email: august@glokala.se
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