TUSEN

ORD

Barns rätt
till språkliga
uttryck

Inbjudan till nationell konferens 23-24 maj 2019
Kulturcentrum Asken i Borlänge hälsar välkommen till en nationell konferens i temat
”Barns rätt till språkliga uttryck” - med utgångspunkt i Tusen Ord. En mötesplats för
BaS medlemmar, pedagoger, lärare, kulturarbetare och andra intresserade av kulturella
språk och konstformer för barn och unga. BaS medlemmar bjuds in till föreningens årsmöte i samband med konferensen.

Tre workshops

Tusen Ord
Får vi rita?
Hur behåller jag lusten och
känslan av att jag kan?
Interaktiv föreställning
Välkommen till sagans
värld!
Tusen Ord - utställningen
Lär känna Tusen Ord!

Praktiskt arbete i grupp med
de esteiska ämnena drama/
teater, dans, musik och bild
som språkliga uttryck.

Tusen Ord är en interaktiv utställning som fungerar
som ett upplevelserum där språket och berättandet
står i centrum. Utställning och all interiör utgår från
fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person,
plats, vilja och problem.
Tusen Ord är ett koncept för språkfrämjande arbeten
där vi använder estetiska ämnen och metoder för
att skapa kommunikativa ytor och språkfrämjande
arbeten. Utforskandet och besökarens fantasi är
grunden för berättandet, för att komma bort från
det förutsägbara och skapa egna berättelser bortom
det välbekanta och kanske självklara. För att öka
tillgängligheten finns Tusen Ord även i digital form
som en inspirationsapp.

Tusen Ord - praktiskt arbete
i utställningen.

Våra pedagoger från Kulturcentrum Asken leder
workshops och det praktiska arbetet.

Tusen Ord som app till din
platta och dator. Vi testar!

Detaljerat program på nästkommande sidor.
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23 maj - dag 1

Allt det här ingår

08.30 - 09.15
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.30
17.00 - 18.15
19.00		

Två luncher, en middag, fika,
workshops båda dagarna
och personligt inlogg till
Tusen Ord-appen.

Registrering
Invigning			
Fika
Workshop 1,2 & 3
Lunch
Workshop 1,2 & 3
Fika
Workshop 1,2 & 3
Årsmöte för BaS medlemmar
Gemensam middag

Pris
1.250:-/person (exkl. moms)
Resa och logi tillkommer

24 maj - dag 2
08.30 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 13.00
		
Program, dag 1 - 23
maj
13.00		

Tusen Ord digitalt
Fika
Open space och dialog:
Från ord till handling
Lunch

Anmälan och mer information
Anmälan är bindande och görs genom inbetalning till BG 5349-1486 senast den 22 mars 2019.
Märk inbetalningen med: Tusen Ord-konferens. Uppge namn, arbetsplats och kommun samt
något som gör dig glad. Pris: 1.250 kronor per person (exkl moms). Anmäl dig gärna så snart
som möjligt, vi har plats för 70 personer.
Hitta hit
Registreringen sker på Fryshuset i Borlänge, Engelbrektsgatan 3. Använd gärna Google Maps,
så hittar du enkelt. Fryshuset ligger på promenadavstånd från Borlänge centralstation.
Förslag på boende
Scandic hotell 			
Galaxen hotell & konferens
Hotel Gustaf Wasa		
Borlänge vandrarhem		

scandichotels.com/borlange
galaxen.com/hotell
gustafwasa.se
borlangevandrarhem.se

Undrar du över något?
Om du har frågor, tveka inte att höra av dig till Emma Källberg på Kulturcentrum Asken.
Emma Källberg, 0243-737 07, emma.kallberg@borlange.se
Du kan också besöka: borlange.se/barn-och-utbildning/kulturcentrum-asken/
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Workshop 1 - Får vi rita?
De små barnens önskan till att skapa till ungdomarnas
ångest över att de inte kan. Hur kan vi behålla lusten
och känslan av att alla kan? En pedagog leder er i eget
skapande, både korta och lite längre processer.

Workshop 2 - Interaktiv föreställning
Välkommen till sagans värld! Med avstamp i en interaktiv föreställning arbetar vi med konferensens tema:
Barns rätt till språkliga uttryck genom reflektion och
gestaltande. Du får uppleva ett konkret exempel på hur
pedagoger på Kulturcentrum Asken arbetar med elever
genom estetiska uttrycksformer.

Workshop 3 - Tusen Ord, utställningen
I den här workshopen får du chansen att lära känna Tusen ord! Du får tillsammans med andra prova att arbeta
med de fyra byggstenarna i en berättelse med hjälp av
övningar, interiör och material i den interaktiva utställningen.

Digitaliserat berättande - en möjlighet
2016 vann Tusen Ord priset ”Årets guldkorn” kategori
Barn av Allmänna arvsfonden. Detta blev startskottet
på en spännande resa för att ta fram en digitaliserad
form av Tusen ord. En av Askens pedagoger berättar
om resan och genom interaktivitet kommer ni ta del av
resultatet. Det är nu får du din inloggning och själv få
möjlighet att själva utforska innehållet.

Från ord till handling
Vi sammanfattar konferensens innehåll och upplevelser
med dialog - och reflektionsforum. Ett ”Open space”,
där allas röster blir hörda och nya tankar kan tänkas
och handlingsplaner kan skapas.

