Seminarium
lördag1april 2006
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta, alla är ni
välkomna till en innehållsrik dag med tid för att mötas och till samtal.

MEDVERKANDE
Cirkus Papillon • Dick Tibbling • Haganäskören • Katharina Karlsson
Niklas Andersson • Sylvia Karpe
TEMA
ÅTERBLICK MED FRAMÅTBLICK
Läkepedagogik och Socialterapi i en föränderlig värld
– vägen från behov till livskvalitet

Stig upp från din sköna schäslong,

Haganäskören framför ”ur verkstan” sånger

Kom möt cirkus Papillon!

som längre fram kommer att …

Bekämpa din fruktan och trötthet,
Känn …

Många människor har sedan tidig ålder …
A ssistenter, Kuratorer, Poliser,

Papillon ger oss mera än underhållning;

Fältassistenter, Psykologer, S ocialare,

Den sprider en äkta gudomlig förtrollning!

A lkisar, M arinbiologer, Goda män,

Vi undrar: Hur utvecklar mänskan sitt …

Dealers, Tidningar, Pedagogiska institut,
Radio, Föreningar och Neuropsykiatriska

Musik är gemenskapsbildande!
Med hjälp av sången kan vi vara i ett
socialt övningsfält och skapa en …
Varje röst behövs – men det är tillsammans
vi kan åstadkomma ett …

specialister har följt, stjälpt men även hjälpt
mig att utvecklas till …

Nu vågar jag, Niklas Andersson, säga att
jag är en ...
”Nervös men lugn”

V Ä L K O M M E N T I L L K U LT U R H U S E T I YTT E R J Ä R N A
Föreningens årsmöte avslutar dagen.

I N D I V I D U E L LT L I V I G E M E N S K A P
Stöd- och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi.

Välkommen

till Kulturhuset i Ytterjärna lördag den 1 april 2006.
En mötesplats för alla som berörs av de antroposofiska verksamheterna.
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta, alla är välkomna.
Det blir en innehållsrik, berörande dag och inte minst en viktig dag för att ”bara” mötas.
Här finns möjlighet för de verksamheter som så önskar att samla de sina,
kanske till ett informations- och/eller lunchmöte.
Åter igen, känns dagens tema ytterst aktuellt då klimatet inom vård och omsorg hårdnar alltmer,
gemenskap och kultur räknas som ”överkostnader” i verksamheternas budget
och människan reduceras till en varelse med huvudsakligen fysiska behov. ILG vill medverka
till allas rätt att få växa och utvecklas i en god bygemenskap. ”Jag duger och jag kan – med varandra,
för varandra” och att se individen i gemenskapsbildningen och hur gruppen förstärker
och gör att individen syns, blir sedd och bekräftad.

CIRKUS PAPILLON

HAGANÄSKÖREN

NIKLAS ANDERSSON

Cirkus Papillon
Nya impulser föds ofta ur arbetet med
barn med behov av särskilt stöd. Läkepedagogiken kan på det viset även ge
bidrag till förnyelse och vitalisering av
normalpedagogiken. Ett exempel på
detta är Cirkus Papillon (papillon = fjäril). Cirkus Papillon har vuxit fram ur
arbetet med de barn som kommit till
Mikaelgården under senare år. Arbetet
med rörelse, musik, drama osv. har alltid
haft en framträdande roll på Mikaelgården, och alla dessa moment fogas i
cirkusarbetet samman till en helhet som
är mycket välgörande och tilltalande för
ALLA dagens barn.

Sköt golvet med sopkvast från svindlande höjder,
Jonglera och trolla med ringar och dukar
Och fyll dina flodhästars hungriga bukar,
Bygg upp av kamrater en trevåningsborg,
Snurra runt med en pinne, dig själv och en korg.
Man satsar miljoner på skolan och vården
Men var kan man mätas med Mikaelgården?
Jag menar: Du kan ju försöka det hemma,
Och sen tala om, om du råkar i klämma.

Thomasson leder kören med inlevelse,
fantasi och skicklighet – som har fått
ALLA på Haganäs att sjunga med!

Följande brev kom från en lärare som besökt en föreställning av Cirkus Papillon.
Kära Mikaelgården!
Stig upp från din sköna schäslong,
Kom möt cirkus Papillon!
Bekämpa din fruktan och trötthet,
Känn spikbrädan kittla i köttet.
Hör glada och smattrande toner
Och se suveräna personer
Kullerbytta och hjula på grönskande äng,
Hoppa hopprep och käppdans och ner i bassäng,
Föra runt Carmencita i virvlande vals,
Sticka upp sin roterande fågelhals.
Följ clownens passioner och smärtor och fröjder,

Papillon ger oss mera än underhållning;
Den sprider en äkta gudomlig förtrollning!
Vi undrar: Hur utvecklar människan sitt ”Jag”?
Hon fäktar med facklan tills natten blir dag.
ERIK WESTERBERG

Haganäskören
Musik är gemenskapsbildande! Med
hjälp av sången kan vi vara i ett socialt
övningsfält och skapa en uttrycksmöjlighet för människor, som har svårt att
vara i sociala sammanhang, som inte alltid har förmåga att hitta ett konstruktivt
uttryck för sin kreativitet och sitt konstnärskap – någonting som varje människa bär inom sig oberoende begåvning
eller funktionshinder. Varje röst behövs
– men det är tillsammans vi kan åstadkomma ett konstverk. Haganäskören
framför ”ur verkstan” sånger som längre
fram kommer att ingå i en uppsättning
av ett sångspel om Robin Hood. Annika

Följande reflektioner från HAFFE, föräldragruppen på Haganäs.
Det är magi! Hur kommer det sig? Vilka krafter
åstadkommer detta? Är det på riktigt eller
drömmer jag?

Nervös Men Lugn
En adrenalinstinn Bergochdalbanesightseeing i ett så kallat bokstavsbarns
Inre landskap. En enmansföreställning
med monologer och actionvisor av och
om Niklas Andersson.
ur GP. Skribent Viveca Bladh
Föreställningen Nervös Men Lugn har gjort att
Niklas Anderssons sånger och texter har nått ut
långt utanför Göteborg. Med avundsvärd energi
och ett ordflöde som få, har han satt sig själv
under lupp.

från Långbro folkhögskola
En Nyskriven proffsig och varm enmansföreställning. Niklas Andersson har gjort en föreställning av sitt liv som bokstavsbarn. Han
hoppas kunna öppna dörrar hos sina åskådare.
”Men jag har inga svar, bara en massa frågor till
mig själv” förklarar Niklas. Han lyckas och vi
rekommenderar verkligen föreställningen!

MEDLEMSAVGIFT 100 KRONOR • POSTGIROT 410 74 48 - 5
(OBS! kom ihåg att skriva namn/namnen vid inbetalning av medlemsavgift)

Program

K U LT U R H U S E T I Y T T E R J Ä R N A
DEN 1 APRIL 2006

Medverkande:
Cirkus Papillon, Dick Tibbling, Haganäskören,
Katharina Karlsson,
Niklas Andersson och Sylvia Karpe
09.30 Samlas vi i foajén i Kulturhuset i Ytterjärna
10.00 Stora salen i Kulturhuset
Cirkus Papillon
under ledning av medarbetare från
Mikaelgården
Läkepedagogik i vår tid, sett ur ett
historiskt perspektiv Dick Tibbling
Haganäskören framför ”ur verkstan”
sånger som längre fram kommer att ingå
i en uppsättning av ett sångspel om
Robin Hood.
under ledning av Annika Thomasson.
Socialterapi i en föränderlig värld,
vägen från behov till livskvalitet
Katharina Karlsson

12.30 LUNCH - Möte med möjlighet för de
verksamheter som så önskar att samla
de sina till en gemensam lunch (meddelas på anmälan) Sylvia Karpe, piano
13.50 Återsamling i stora salen
Nervös Men Lugn
En adrenalinstinn Bergochdalbanesightseeing i ett så kallat bokstavsbarns inre
landskap. En enmansföreställning med
monologer och actionvisor av och om
Niklas Andersson.

ca
15.10 Dagen avslutas i Kulturhusets foajé med
Sylvia Karpe, piano.
15.30 ILG:s Årsmöte
Med bland annat:
• samarbetet med övriga Europa
• årets möten i seminarieserien
”Grunden i det läkepedagogiska och
socialterapeutiska arbetet.
• aktuella frågor för ILG
16.30 Avslut

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
FÖRENINGENS ÅRSMÖTE AVSLUTAR DAGEN

ANMÄLAN: OBS meddelas ILG senast den 27 mars 2006.
SEMINARIUM, WORKSHOP OCH LUNCH
(direkt till Sonny Ferm eller via verksamheten och ILG:s kontaktperson)

c/o Sonny Ferm, Vårdinge By, 150 21 Mölnbo. Fax nr 0158 231 65
e-post rss.vardinge.by@telia.com

JA vi kommer antal .............. personer
FÖRANMÄLAN TILL LUNCH: Ja vi är intresserade av att äta
Linas café, antal ................ personer. Ytterjärna restaurang, antal ................ personer.
Ja vi, verksamhetens namn: ……………………………….......................
vill reservera ett bord för ............... personer

i Linas café,

Obs föreningen står ej för lunchkostnad.

i Ytterjärna restaurang.

Individuellt L iv i Gemenskap
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

DETTA KULTUREVENEMANG HAR VARIT MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA
TACK VARE DESSA ANNONSÖRER

AB JÄRNA TRÄ
din” Woody” bygghandel på orten
Tuna Industriväg 19
www.jarnatra.se

ICA KÖPCENTER JÄRNA
Service; 8-21 alla dagar!
Kunnig och trevlig personal.
Korta kassaköer.
Packhjälp och mycket mer
på Storgatan 4

FOLKPOOL
Varmt välkommen till vår nya
utställning i Järna
Vi tillverkar och säljer swimmingpooler
för nordiska förhållanden och
spabad för utomhusbruk året runt.
www.folkpool.se

RK LAURÉNS AB
Ekonomi, redovisning och
fastighetsförvaltning
Nyhem, telefon: 08 551 700 80

EKOBANKEN mer än pengar.
Läs om vår nya Internettjänst på
www.ekobanken.se
Besöksadress: Skäve Magasin

Och ett stort tack till
KONSUM JÄRNA
Löwens väg 2
som bidrar med frukt

Ett samarbete mellan Föreningen ILG och företagare i Järna

FÖRENINGEN ILG
C / O HAGASTIFTELSEN BREDSÄTER 153 95 JÄRNA TELEFON 08 551 700 90
MEDLEMSAVGIFT 100 KRONOR POSTGIRO: 410 74 48 - 5

FAX 08 551 701 11

