RPI ARBETSGEMENSKAPEN FÖR RELIGIONSPEDAGOGIK
består idag av mer än femtio medlemmar – universitet/högskolor,
folkhögskolor, kyrkor och kyrkligt relaterade institutioner, studieförbund m.fl. Det som förenar är intresset för undervisning och
lärande, forskning och utvecklingsarbete med inriktning på religion,
etik och livsfrågor i samhället, särskilt på skolans och kyrkornas
område.
Två gånger om året, i mars och september, inbjuder RPI personer
som på olika sätt arbetar med att utveckla och reflektera över religionspedagogiska och församlingspedagogiska frågor. Årets höstseminarium har som tema:

Arrangör: RPI – Arbetsgemenskapen för religionspedagogik
i samarbete med Svenska kyrkan

VÄLKOMMEN TILL 2006 ÅRS
RELIGIONSPEDAGOGISKA HÖSTSEMINARIUM
den 13-14 september 2006 på Sigtuna folkhögskola

Musik som livstolkning
Tidigare seminarier har tagit upp teman om berättande, kroppens
teologi och synen på barnet. Det här seminariet vill öppna horisonterna mot ett av de områden som mer än kanske något annat berör
människor i alla åldrar. Musiken engagerar många sinnen och sätter
kroppen i rörelse. Den berikar den enskilde och bygger gemenskap.
Den ger oss språk för sorg och glädje. Ta vara på chansen att lyssna
på två ovanligt kompetenta vägvisare in i musikens värld!

Tema:

MUSIK SOM LIVSTOLKNING

Målgrupp är alla som vill lära sig mer om ”musik som livstolkning” och utveckla sin pedagogiska förmåga inom området.
Syftet med att vi ses är:
att personer som arbetar med undervisning och lärande ska ges
tillfälle att dela erfarenheter och fördjupa sina kunskaper;
att vara en tankesmedja och utvecklingsresurs i de sammanhang
vi finns och ge forskningsincitament till universitet och högskolor
att fånga upp och ibland vara en del av svaret på behovet av pedagogisk reflektion, utveckling och aktion.

-

musiken som språk och medium

-

ungdomsmusik och vuxenmusik

-

musikens meditativa och sociala kraft

-

musikens andliga dimension (gudarnas
språk)

I seminariet medverkar Anna Skagersten, musikdirektör och lärare
vid Teologiska Högskolan, Stockholm
och
Mikael Billemar, präst, komminister i Motala och kännare av ungdomsmusik.

PROGRAM

ANMÄLAN OCH ÖVRIG INFORMATION

Onsdagen den 13 september

Tider: Onsdagen den 13 september kl 11.00 till torsdagen den 14
september kl 12.00, då seminariet avslutas med lunch.

11.00

Introduktion och återkoppling – Björn Wiedel

12.00

Lunch

13.15 – 17.00 Föreläsningar och samtal – Anna Skagersten
17.30

Kvällsmat/middag

19.00

Workshop med ledorden: Vilken färg har musik? Hur
känns musik? – Anna Skagersten.
–
Sammanfattning av dagen
Aftonbön
Fika och samvaro

Torsdagen den 14 september
Frukost
08.15

Morgonbön. Spegling

08.45

”Att komma till tals med ungdomar genom rockmusik”
– Mikael Billemar
Kaffe
Fortsättning med Mikael Billemar.

11.00

Slutsatser: Musikens roll i församlingspedagogiken och
församlingens teologi.

12.00

Lunch

Plats: Sigtuna folkhögskola. Du hittar en utmärkt vägbeskrivning
på webben: www.sigtuna.fhsk.se/ Adress och telefon till folkhögskolan: Sigtuna Folkhögskola . Manfred Björkquists allé 12, Box
92, 193 22 SIGTUNA. Tel. 08-592 583 00. Fax. 08-592 583 80.
sigtunafolkhogskola@folkbildning.net
Avgift: I kursavgiften ingår måltider, gemensamma omkostnader
samt boende. Eftersom skolan erbjuder fyra olika alternativ för boende, ber vi dig välja mellan dessa. I samtliga alternativ inkluderas
alla kostnader:
1. enkelrum med dusch & toalett på rummet – totalt 1.550 kr
2. dubbelrum med dusch & toalett på rummet – totalt 1.400 kr
3. enkelrum med dusch & toalett i korridor – totalt 1.400 kr
4. dubbelrum med dusch & toalett i korridor – totalt 1.300 kr

Antalet rum på de enskilda alternativen är begränsat. Ange gärna
vem du önskar dela rum med om du väljer sådant alternativ.
Anmälan: Senast den 1 augusti vill vi ha din anmälan. Ange alternativ för boende och om du kan tänka dig något alternativ i andra
hand.
Anmälan sänds per e-post till RPI: rpi.larsson@telia.com
Fakturering: Du får en faktura på din avgift när vi ses i Sigtuna.
Ange i din anmälan vem fakturan skall ställas på.
Har du frågor?
Hör av dig till RPI – rpi.larsson@telia.com

