Få et frirum i

Ler former mennesker

I vores nye projekt Ler Former Mennesker kan du prøve
keramik på et lille hold med 13 andre unge i vores nye,
fede værksted KERAMIKKEN i Aalborg. Her kan du
forme dit eget design i ler og lære forskellige teknikker
som at dreje, og du bliver klogere på alt fra glasur til
brænding af keramik.

Kan du deltage?

Måske går du i gymnasiet, på en uddannelse eller derhjemme og synes hverdagen er hård og fuld af tomhed
eller modsat: For mange præstationer. Måske har du oplevet, at dit humør og overskud i perioder er helt i bund.
Måske får du god hjælp til at håndtere livets op- og nedture. Uanset hvad du tumler med, handler tilbuddet her,
om, at du får et frirum, hvor vi er sammen om keramik
og dyrker den faglige proces med det, så der er plads til
bare at være i de unikke, rå omgivelser.

Hvad går det ud på?

For at blive optaget i vores gratis tilbud skal du være
indstillet på at være med i et pilotprojekt, hvor vi prøver
at finde ud af, om du og de andre unge får et sjovere
og bedre liv af at få et kreativt frirum med keramik. Det
betyder, at du får undervisning i keramik i alt 6 gange og
evaluerer din oplevelse og dit velvære løbende.

Er du mellem 18 og 30 år?
Vil du prøve kræfter med at lave keramik?
Og trænger du til et afslappende, kreativt
frirum væk fra hverdagens pres?
Så er vores keramiktilbud noget for dig.

Hvad gør du herfra?

Keramikkurserne oprettes løbende fra primo januar til
og med år 2023.
Du er til keramik i 4 timer ad gangen over 6 kursusgange.
Det er gratis at deltage, fordi det er et projekt fulgt op af forskning om kreativitet og mental sundhed.
Har tilbuddet fanget din interesse, kan du kontakte:
Tlf. 99 30 10 00 - keramikken@fokus-folkeoplysning.dk

