
KONSTNATT
Välkomna in i vår myllrande myrstack av konst, kunskap, kreativitet och upp-
täckarglädje!

KONSTENS HUS   
 Biblioteket:   Sticka med stickgruppen!

     Lär dig allt om ”Den bästa av världar” med Fördjupning och Pia Lindh
     Öländsk poesi med Lena Svensson

Träverkstan   Upplev Noisemusik 18.30 & 20.30

Skulpturen   Songlines gästar oss och bjuder upp tillsammans med vår kurs i svenska som an  
     draspråk  17.30 & 19.30 

Gips/keramiken  Gjut av dina händer tillsammans med Malin Lindmark-Vriejman, Allmän bild

Östra Ateljén   Kom in och var med om workshop med Allmän kurs: Bild

Mellanateljén	 	 	 Gör	Stopmotion-film	tillsammans	med	Allmän	kuras:	Film	  

Västra Ateljén   Pröva nybyggda pinnstolar och interagera med färg hos Designskolan 

Assarsson   Gå in i dina tankar; meditera; eller bara upplev vårt tysta rum     

Jönsson    Prova på Qigong eller varför inte Tabata med allmän kurs Hälsa   

Matsalen		 	 	 Njut	av	vårt	eminenta	kök:	Pumpasoppa,	smörgåsar,	eller	bara	en	fika!

UTOMHUS
Grillplatsen   Lyssna på sagor och grilla en vegansk korv med Eva Cederstam, lärare på 
	 	 	 	 	 Dokumentärfilm	distans	

Poesiträdet   Skriv en dikt, egen eller någon annans, på ett löv som får ersätta de fallande höst 
     löven när kölden skingrar dem för vinden

	 	 	 	 	 OBS!	Vid	alltför	oangenämt	väder	så	flyttas	utomhusaktiviteterna	in.

KRYDDGÅRDEN
Biografen	 	 	 Sätt	dig	en	stund	i	vår	biosalong	och	njut	av	Non	stop	film	 	

	 	 	 	 	 eller	varför	inte	delta	i	en	workshop	med	Dokumentärfilmskolan		



VILLA PALM
Hela Villa Palm  Kasta dig ut i konstens virvlar tillsammans med Konstskolan 1 och 2 

GAMLA BYGGNADEN
Strömstedt   Under kristallkronorna visar deltagargruppen ”Civil olydnad”: banderoller till   
     klimatmarschen med mera
    
     Kortföreläsningar av några av skolans lärare:
     Kent Andersson om Herefordkartan    Ca 17.20  
     Kent Anderssson ”Fakta och vad vi tror”  Ca 20.15
     Pav Johnsson om sin bok Ölands Natur m.m  Ca 18.20 & 21.15  
     Johan Bernander (William Shakespeare)  Ca 19.20 

Cafeet +Deltagarköket Vågar du ställa dig på Öppen scen? 
     Om inte kan du njuta av vidbrända bullar, och få tips om hur du lagar dina kläder  
     och tala miljö med Elin Stenberg Brate   
        

Liedbergssalen  Upplev dans och sång med Scenkonstskolan  17.30, 18.30, 20.30, 21.30

Foajén/caféet   Upplev Aktion för hållbar utveckling som arbetar, dansar och lever!

ÖVERALLT
     
Hela skolan   Det kommer dessutom att hända ännu mer: det kan uppstå spontant eller    
     vara förberett i hemlighet så håll ögon och öron öppna när du går runt!


