KONSTKOLLO 2018
Anmälningsblankett

Är du 13–20 år och nyfiken på konst? Ta chansen att delta i ett kreativt sommaräventyr när
Dômen konstskola anordnar konstkollo. Träffa konstnärer, lär känna nya vänner, samtala om konst,
utforska olika material och tekniker – skulptur, teckning, måleri och mycket mera!
Under konstkollot kommer vi att arbeta på Dômen konstskola mitt i Slottsskogen. Vi besöker även
Göteborgs Konsthall och ser på deras pågående utställning och har diskussioner kring hur man kan se
på samtidskonst. Kollodeltagarna får prova på flera olika tekniker och material där man uppmuntras att
experimentellt arbetar med färg och form. På konstskolan finns fullt utrustade verkstäder och naturligtvis
utnyttjar vi också Slottsskogens fantastiska omgivningar: de små skogsdungarna, ravinerna, dammarna,
djurparken etc.
Tillsammans med professionella konstnärer arbetar vi både i grupp och individuellt. Du kommer att få
enskild handledning samt tillfälle att diskutera ditt eget arbete i synnerhet och konst i allmänhet med
övriga kursdeltagare och lärare. Veckan avslutas med en utställning då familj och vänner är välkomna!
Kollot hålls under dagtid på vardagar mellan kl 10–16 (se datum nedan).
Lunch och material ingår i kursavgiften. Inga förkunskaper krävs för att delta i Konstkollo.

Vi erbjuder två kurser med max 20 deltagare/vecka:

• Vecka 25 (18-21 juni)
för dig som är 13–15 år, kursavgift 400 kr/deltagare och vecka (4 dagar)
• Vecka 26 (25-29 juni)
för dig som är 16–20 år, kursavgift 500 kr/deltagare och vecka (5 dagar)

Först till kvarn gäller (vi prioriterar nya deltagare) och besked

Anmäl dig senast den
21 maj genom att fylla
i anmälningsblanketten
och skicka den till:
Dômen konstskola
Dufvas Backe 3
413 11 Göteborg

om antagning meddelas löpande. Mer information om schema
och inbetalningsuppgifter skickas ut under vecka 22.
För frågor kontakta Anna Persson, skolchef:
anna.persson@domenkonstskola.se eller på tel: 0739-865488
Gå gärna in på våra hemsidor för att se mer av vad vi gör!
www.domenkonstskola.se

KONSTKOLLO 2018
Anmälningsblankett

Jag vill delta i Konstkollo:

   Vecka 25 (13–15 år)
   Vecka 26 (16–20 år)
Kryssa för det alternativ du väljer!

Fyll i följande uppgifter:

Namn:
Adress:
Postadress:
Födelseår:
E-post:
Telefon:
Övriga upplysningar (tex kost och allergier):

Uppgifter om målsman (om du är under 18 år):

Namn och telefon:
E-post:

Kryssa för och skriv under anmälan och samtycke till bildpublicering:

PUL- tillstånd, Publicering av foto
   Ja, jag ger mitt tillstånd till att Dômen konstskola får fotografera mitt barn (under 18 år).
Dessa bilder kan komma att användas med syfte att informera och marknadsföra projektet
Konstkollo – ett kreativt sommaräventyr. Publiceringen kan ske på olika sätt, till exempel på
webbsidor eller i publikationer. Vi behöver ditt godkännande som vårdnadshavare enligt
Personuppgiftslagen (PUL).
   Nej, jag ger inte mitt tillstånd till detta.

Ort och datum

Anmäl dig senast den

21 maj genom att fylla

i anmälningsblanketten
och skicka den till:
Underskrift målsman/kursdeltagare över 18 år

Namnförtydligande

Dômen konstskola
Dufvas Backe 3
413 11 Göteborg

