
PÅMELDING INNEN 5. mars 2017

HVEM KAN VÆRE MED? HVOR?

Falstadsenteret ønsker med 
«Kulturmøter» å lage en sosial 
møteplass for ungdommer 
med forskjellig bakgrunn. På 
programmet står både kreative og 
sosiale aktiviteter. Dag 1 er satt 
av til skriveverksted. Én gruppe vil 
foregå på norsk – ledet av forfatter 
Ingrid Storholmen –, den andre på 
farsi – ledet av fribyforfatter Asieh 
Amini. Deltakerne må derfor kunne 
ett av disse språkene. Dag 2 vil 
deltakerne få arbeide videre med 
teksten sin gjennom fotografi og 
trykkteknikk.  

Tekstene og bildene som lages i 
løpet av kurset skal trykkes i en 
katalog som utgis som en del av 
Falstadsenterets skriftserie. I tillegg 
vil de bli brukt i en utstilling på 
Falstadsenteret.

Alle deltakere vil få utdelt et 
kursbevis
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DAG 1 –      lørdag 18.mars
10.00 – 10.30     Ankomst, sjekk inn og mottakelse 

10.30 – 12.00    Bli kjent-runde m/skriveaktivitet

12.00 – 12.30    Lunsj

12.30 – 17.30    Skriveverksted. 2 parallelle grupper (norsk og farsi), ledet  
                          av hhv Storholmen og Amini. 

18.00 – 19.00    Middag

19.00 – 23.00    Sosialt

                              
DAG 2 –      søndag 19. mars
09.00 – 10.00    Frokost

10.00 – 13.00    Foto- og grafikkverksted. 2 parallelle grupper på tvers av  
                          språkbakgrunn, ledet av Jordet og J. Montazeri

13.00 – 13.30    Lunsj

13.30 – 15.30    Presentasjoner / oppsummering / utdeling av kursbevis

15.30     Avreise

PROGRAM:

Alle ungdommer som kan norsk og / eller farsi kan melde seg på. 
Vi har plass til 20 deltakere. Nedre aldersgrense er 15  år. Kurset er 
gratis. Mat og overnatting er inkludert.

Send en e-post til post@falstadsenteret.no merket «påmelding 
skriveverksted» med informasjon om navn, adresse og alder. Skriv 
også noen linjer om deg selv og motivasjonen din for å være med. 
Du vil motta svar på om du får plass innen 8. mars 2017.

Falstadsenteret inviterer til kreativt skriveverksted for ungdom 18.–19. mars 2017.

Er du glad i å skrive? 
Har du lyst til å bli kjent med nye mennesker, 

få teksten din på trykk og bidra til å lage en ny utstilling? 

Kurset foregår på 
Falstadsenteret, som ligger 
på Ekne i Levanger kommune. 
Se: www.falstadsenteret.no

Kurset arrangeres i samarbeid med forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini og fotograf 
Javad Montazeri. 
I løpet av en vårhelg på Falstadsenteret vil du: 
-Arbeide med kreativ skriving under ledelse av profesjonelle forfattere
-Få hjelp av en fotograf og en illustratør til å lage bilder for å illustrere teksten din
-Bidra til å utvikle en utstilling
-Bli kjent med andre ungdommer i Trøndelagsregionen

http://post@falstadsenteret.no
http://www.falstadsenteret.no

