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spinneriet

Spinneriet urbankonst är kursen
för dig som vill fördjupa sina kun
skaper inom graffiti och gatukonst
med likasinnade, både teoretiskt och
praktiskt.

är mycket högt i tak. Undervisningen
är praktisk. De teoretiska inslagen är
bland annat gemensamma genom
gångar och föreläsningar/seminarium
med inbjudna gästlärare.

Spinneriet är en unik mötesplats där
vi tar dagens kulturutövande bland
människor på fullaste allvar. Vi förenk
lar och förtydligar ingenting kring de
former för konst och kultur som är
sprunget ur den tidiga hiphoprörelsen
och undviker att presentera några
former för sanningar kring dessa be
grepp. Våra lärare och vårt synsätt är
dynamiskt, kreativt, experimentellt och
modigt. Spinneriet är ett rum där det

Kursen bygger på att genomföra
projekt som är utåtriktade och lämnar
avtryck även utanför skolans värld.
Betoningen ligger i att arbeta praktiskt
och kursen innehåller både moment
som genomförs individuellt och i
grupp. Deltagarna har stor frihet att
själva styra projekten både vad gäller
mål och innehåll, vilket betyder att
drivkraft och vilja till samarbete med
andra är viktiga.

På skolan erbjuds lektioner, seminari
um, workshops, föreläsningar, studie
resor och uppgifter i olika former.
Eleverna förväntas ha 100 % närvaro.
De förväntas vidare arbeta själva med
egna processer på kvällar, helger och
lov där deras verkliga utveckling sker.
Det självständiga arbetet redovisas
på skoltid. På skolan görs inga förhör
eller andra former av prov/tester i
traditionell bemärkelse. Däremot hålls
kontinuerligt genomgångar i grupp
i syfte att ge feedback åt de projekt
eleverna deltar i. Undervisningen är
både process- och resultatinriktad.

SPINNERIET – URBANKONST
Kurstider: 2017-08-21–2018-06-01. Kurslängd: 1 år
Kurstyp: Profilkurs. Studietakt: 100 %
Ansök senast: 7 maj 2017. Antagningsvillkor: Personligt brev och arbetsprover, med efterföljande intervju.
Ansökningsprocess: Du ansöker på glokala.se. Efter att du ansökt ska du
skapa en pdf-fil innehållande personligt brev och tre bilder som representerar ditt skapande, med en liten beskrivande text till bilderna.
Maila pdf:en till mikael@glokala.se. Invänta sedan kallelse till din intervju
fredag den 19 maj.
Studiestödsnivå CSN: Gymnasienivå (A 2)
Kostnader för kursdeltagaren: Grundläggande material ingår och utrustning finns att låna. Vid större projekt hjälps vi åt att söka projektstöd.
Plats för kurs: Kulturhuset Framtiden, Rolfsgatan 7 b.
Kursanvariga:
Mikael Rickman, mikael@glokala.org, 0722-64 35 53
Jens Lindqvist, jens@glokala.se
www.glokala.se/spinneriet

