VÄLKOMMEN!
Symbolföreningens Medlems- och årsmötesdagar,
fortbildning med givande gemenskap. Anmäl dig NU!

I Sagans Värld – Sagor och berättelser för stora och små
Temat inrymmer symboliska uttryckssätt som berättande, dramatisering
visualisering och inre bildskapande med mera.
I kulturstaden Helsingborg
lördag-söndag 27-28 oktober 2018
Sensus lokal, Billeplatsen 1 i Centrala Helsingborg
Lördag 27/10
9.30
Ankomst fika
10.00
Välkommen, ordförande Astrid och Helen
Presentationsövning, Britt och Christin, Symbologik
12.00
Lunchsallad på plats, från Holy Green
13.30
Öppet kulturevenemang, workshops att välja
Allmänheten inbjuds att delta!
13.30-15 Mia Hasselberg Symbolpedagog, ateljérista/
förskolelärare och återbrukare.
”Sagor och berättelser för stora och små”
15.30-17 Åke Högberg, grundare av Symbolutbildningar
”Sagor och berättelser för stora”
19:00 Middag på restaurang på Nabo matbar i centrala Helsingborg - vi äter, samtalar
och delar erfarenheter med varandra.
Söndag 28/10
9.00
Föreningens Årsmöte (handlingarna skickas ut senast 30 dagar innan).
10.00
Fika
10.30-11.15 Workshop: Lena Larsson, leg. Psykolog och psykoterapeut,
författare till boken ”Sagor ur havets vågor”
11.30-12.15 Workshop Corinne Brakeboer, Symbolpedagog, teckenrörelseutbildad
”
”Teckenrörelsemetoden”
12.15-12.45 Avslutning. Lunch får var och en ordna efteråt.
Anmäl ditt intresse !
...att vara med och bidra till programmet med parallella workshops.
Det kan alltså gärna vara fler på lördagen men också på söndagen då det enbart är för oss
i föreningen. (Anmäl intresse senast 15/9-18).

Anmäl dig senast 15 september!
-till ordf. Astrid, se nedan
-är giltig efter inbetalning av anmälningsavgiften 200 kr,
till Symbolföreningen, postgiro 41 30 93-6.
Workshops, lunch och fika ingår i anmälningsavgiften.
Gemensam middag på kvällen tillkommer med 250kr.
Övernattning bokar och betalar var och en.
Boende bokar man själv tex.
-Cityvandrarhemmet ett bra, billigt alternativ frukost ingår. Hittas
via www.booking.com. Ligger ca 500 m från station och centrum. Järnvägsgatan 39
Helsingborg 042-145850 och för den bilburne finns parkering i källaren.
-För personer som kanske önskar hotell finns det flera i närheten bl.a. Marina plaza
precis vid Järnvägsstationen eller Radison Blu som ligger nära vandrarhemmet.
Vi ser fram emot att mötas för ett par dagar tillsammans, många i föreningen, och dela
gemenskap och inspiration i Symbolernas värld!
Styrelsen genom ordförande Astrid Ståhlberg och Helen Kémi
astrid@astridstahlberg.se
helen.kemi@symbolonviaunna.se

