Kurser AlvgrimAkademin 2019
Var?
När?

Pris?
Klädsel?

Mäster Olofsgården på Svartmangatan 6 i Gamla Stan i Stockholm.
12 lördagar från 12 januari till 6 april (lördag 2 mars utgår pga sportlov).
9-13 år, kl. 12.00–14.00.
14-16 år, kl. 14.15–16.15.
3 350 kr.
Deltagarna ska ha med sig bra skor för utebruk, samt regnkläder.

Innehåll:
Under terminskurserna skapar vi berättelser, karaktärer och äventyr som bygger både på
Alvgrims fantasyvärld och på faktiska historiska händelser från Gamla Stan. Deltagarnas egen
fantasi och påhittighet är de centrala drivkrafterna. Samtidigt som de blir karaktärer i
Alvgrims värld skapar de rollspelsäventyr i såväl inomhus- som utomhusmiljöer i Gamla Stan.
En lekfull och kreativ process i storslagen kulturhistorisk miljö.
Nytt för 2019 är att vi ska använda oss av filmskapande i större utsträckning. Redan tidigare
har små videosnuttar filmade med mobilkameror ingått i de fysiska rollspelsäventyren. I
vårens kurser ska vi göra lite längre filmer av äventyren. Tekniken håller vi fortfarande på en
enkel nivå, men vi lägger mycket krut på att skapa bra manus, karaktärer, kostymer m.m.
Många av er är redan bekanta med Alvgrims värld av äventyr och berättelser. Men för er
som möter den för första gången följer här en kort beskrivning av både tankarna bakom
konceptet och det innehåll som möter barnen:
Nyckelorden för Alvgrim är kreativitet och samarbete. Vi vill aktivera deltagarnas fantasi,
kreativitet och förmåga till samarbete. Vi bygger INTE våra äventyr på tävling och utslagning.
Istället inkluderar vi alla som deltar och gör plats för deras olikheter.
Glädje och upptäckarlust är utmärkande för Alvgrims värld. Vi tror på barnens inneboende
intelligens och att barn tar till sig det vi vuxna erbjuder dem. Om vi vill att barn ska bli
kreativa, intelligenta vuxna som tycker det är viktigt att samarbeta – då är det precis det vi
ska erbjuda dem. När de dessutom har roligt under tiden så har vi verkligen lyckats.
För anmälan samt mer information: info@alvgrim.se eller 070-28 66 378.
Kontaktperson: Aseem Svedberg

På Alvgrims webbsida www.alvgrim.se kan man sätta sig in i hela den värld som ligger till
grund för våra äventyr, kurser och sommarläger. Där kan man bland annat:







Läsa historien om Alvgrims släkte.
Lyssna på Alvgrims egen musik.
Lära sig lite av Alvgrims hemliga språk.
Beställa boken Alvgrim - Trollsländans folk, vår fantasyroman för barn.
Läsa om Alvgrims fyra gillen, grundkaraktärerna som barnen kan vara.
Göra Alvgrimtestet för att se vilket gille man tillhör.

Viktig information till föräldrar/målsmän!
Observera att AlvgrimAkademin riktar sig till barn som vill vara aktiva och skapa äventyr och
berättelser i Alvgrims värld. Vi ser gärna att barnen själva gör ett aktivt val att vara med. Inga
förkunskaper krävs, men lust och vilja att samarbeta och skapa tillsammans. Kurserna passar
väldigt bra för barn som älskar att ”nörda in sig” i en fantasivärld som Alvgrims värld.
Alvgrim har noll tolerans mot våld, mobbning, utfrysning och liknande. Ingen som deltar i
Alvgrims aktiviteter ska behöva känna sig otrygg, stressad eller utsatt. Tvärtom ska det råda
en trygg atmosfär samt vara roligt och stimulerande i Alvgrims värld. Om någon av
deltagarna bryter mot denna policy upprepade gånger förbehåller vi oss rätten att avbryta
kursen för den deltagaren. Självfallet efter dialog med föräldrar/målsmän. Inga avgifter
återbetalas i sådant fall. Ovanstående betonar vi för att få fin gruppgemenskap och ett
klimat där alla har samma möjligheter att få en härlig kurs.

Bokning & Kontakt
För att boka plats i AlvgrimAkademin så skickar ni ett mejl till oss och uppger följande:





Om det gäller åldersgrupp 9-13 år eller 14-16 år.
Hur många platser ni vill boka.
Namn och ålder på de barn ni vill boka.
Namn, adress, telefonnummer samt mejladress till ansvarig målsman.

När ni bokat plats får ni ett svarsmejl från oss med praktisk information och uppgifter för
betalning av anmälningsavgift samt betalning av hela beloppet. Först när anmälningsavgiften
är betald är platsen bokad.
Ni är förstås varmt välkomna att höra av er och ställa frågor om AlvgrimAkademin.
Kontaktperson är Aseem Svedberg.
info@alvgrim.se
070-28 66 378
www.alvgrim.se

Bokningsvillkor
Bokning är bindande och sker genom inbetalning av anmälningsavgift. Platsen är bokad först
när anmälningsavgiften är betald. Resterande belopp ska vara inbetalt senast 1 vecka före
kursstart.
Vid avbokning som sker senast 3 veckor före kursstart återbetalas inbetalat belopp minus en
administrativ avgift på 250 kr.
Vid avbokning senare än 3 veckor före kursstart krävs synnerliga skäl eller läkarintyg för att
inbetalat belopp minus administrationsavgift på 250 kr ska återbetalas.
Utan synnerliga skäl eller läkarintyg återbetalas inte det inbetalade beloppet.
Skulle Alvgrim av någon orsak ställa in kursen meddelas detta i god tid och hela det
inbetalade beloppet återbetalas.
För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 8 deltagare.

Välkomna på äventyr!

