I samarbete med Föreningen för Eurytmipedagogik

”Den mikaeliska impulsen i eurytmikonsten”
3 sammanhängande fortbildningskurser med Barbara Mraz från Berlin

DEL 1

Mikaelisk signatur i Rudolf Steiners ljudeurytmiformer
13 – 15.11.2020
Vidarsalen, Vidarkliniken, Järna
DEL 2 ”Mikaelisk signatur i Rudolf Steiners ljudeurytmiformer och eurytmins uppgift i
nutida musiken”, 12 – 14.3.2021

DEL 3 "Här blir tiden rum…”- J.S.Bach och musiken från 19. och 20. hundratalet, höst 2021

Hur kan vi förstå och närma oss det mikaeliska genom Rudolf Steiners eurytmiformer? Vad finns
det för hjälp från Rudolf Steiner själv i detta sökande? Finns det samband mellan former för
Grundstensspråket, Mikael imaginationen och veckospråket för Mikaeli? Hur kan jag skärpa
blicken för dessa kvalitéer även i andra eurytmiformer, t.ex. de som är givna för Väktaren vid
tröskeln? Vilka gestaltningsmöjligheter och uttryckssätt finns det för det mikaeliska i eurytmin?
Dessa och andra frågor ska vi sysselsätta oss med under kursen.
Program:
Fredag
kl 16.00 - 19
kl 19 – 20
kl 20 - 21

Eurytmi (paus ca. 17.30 - 18)
Kvällspaus
”Von Herzen - möge es zum Herzen gehen!” Konstnärlig
demonstration till Ludwig van Beethovens 250. jubileumsår.
Barbara Mraz, eurytmi och Renate Hellmundt, piano.

Lördag
kl 9.30 - 12.30
kl 12.30 - 15
kl 15 - 18

Eurytmi (paus ca. kl 11 - 11.30)
Lunchpaus
Eurytmi (paus ca. kl 16.30 - 17)

Söndag
kl 9.30 - 12.30
kl 12.30 - 13

Eurytmi (paus ca. kl 11 - 11.30)
Tillbaka- och framåtblick

Barbara Mraz är född i Hamburg. Efter avslutad eurytmiutbildning i Eurytmiskolan i Hamburg
har hon i många år undervisat och varit verksam inom läkepedagogik och som lärare på många
utbildningsplatser. 2004 - 2011 var hon medlem i Goetheanum scengrupp under ledning av
Carina Schmid. Sedan 2007 har hon gestaltat Väktaren vid tröskeln i Rudolf Steiners
mysteriedraman i Goethenum, Dornach. Sedan 2011 är Barbara fristående konstnär i Berlin och
grundaren av Compagnie Phoenix Berlin. Hon är verksam i internationell kurs- och
fortbildningsverksamhet. Vi fortsätter mångårigt samarbete med eurytmifortbildningar i Järna
med Barbara.
Kursspråk är tyska med översättning till svenska.
Övernattning: kontakta Elisabeth Broager Grön elibg_2@hotmail.com
Kursavgift ska vara betalt innan kursstart, senast 8.11. till föreningens bankkonto
2500 Kr företag/verksamher/när arbetsgivaren betalar
1800 Kr privatbetalande, ”boka-tidig-rabatt” innan 16.10.
2000 Kr privatbetalande, efter 16.10.
1000 Kr pensionär/heltidsstuderande
Konto: Föreningen för eurytmipedagogik, Plusgiro 659114-3
Från utlandet: IBAN SE08 9500 0099 6026 0659 1143, BIC: NDEASESS.
Vid avbokning returneras hela summan.

Kaffe/te och smörgås ingår under fre kvällspaus, lör för- och eftermiddag, sön förmiddag.
Anmälningar via e-post senast 5.11. och info:
Tiina Niskanen tniskanen@yahoo.com tel 072 231 8587 eller
Olga Hardt olga.hardt@gmail.com tel 070 7164074

