Made in Hands
ö

Vad brinner du f r?
Vad får dig att gråta och ditt

ö

hjärta att brista?

Vill du g ra skillnad, ge av din tid, ditt
hjärta, engagemang och använda dina
händer?

Vill du vara delaktig i en av världens största organisationer nämligen
volontärarbete och bidra med dig själv och ditt hjärta för att göra
världen till en bättre plats?
Vill du göra skillnad?
Att ge av sin tid, sig själv och vara engagerad i något ger
livskvalité. Människor, djur och natur - alla behöver vi varandra.
Kanske vill du engagera dig i alla de flyktingar som kommit hit?
Gatuhundar i Rumänien? Lejon i Afrika? Antarktisk? Ett
födelsedagskalas med skapande aktivitet åt något barn?
Vad känner du för? Endast fantasin sätter gränser.
Välkommen till Made in Hands. Jag erbjuder en fem timma lång
intensivkurs för dig som gillar att skapa och förändra världen!
Kursinnehåll
eget skapande med fantasieggande Papier Mache metoden som
förvandlar skräp till "guld"
kreativa vilda Papier Mache tekniker
hur du får andra att skapa
om att hitta det egna modet och odla självförtroende
allmänt om volontärarbete
hur du sätter igång
ha en "biggest fan" som stödjer dig - nämligen jag

Din investering
Din tid, ditt leende, önskan och engagemang
Ett startpaket med material till självkostnadspriset ca 190kr
(silkespapper, tapetklister, tejp). Är ni två som vill dela på
kostnaderna eller önskar du köpa mer så går det bra. Du
kommer också kunna beställa själv av Gula Katten på nätet,
du får en kod av mig och får då rabatt.
Efter kursen ge vidare två egna kurser till något projekt eller
några personer du själv väljer dock inte till skapande skola
projekt och liknande.
Vem passar som volentär
I det kreativa rummet blir alla jämnåriga och jämlika. Skapandet
är ett internationellt språk så eventuella språkbarriärer utgör
därför inget hinder. Konsten att skapa och leken som är all
kreativitets rotsystem finns i våra gener och vårt DNA, därför
blir vi kreativa och fantasifulla när vi skapar.
Som volontär ger du av dig själv utan att ta betalt och därför
sänks kraven. Jag kommer lära dig enkla men roliga saker du
kan göra med andra. Är du arbetslös, förälder med barn, du
själv? Är du sjukskriven, pensionär, en grupp jämnåriga som vill
göra något tillsamman eller något annat hopplock - ta chansen!
Antalet platser per workshop är begränsade!

Hur du går tillväga:
Skicka ett mejl till mig och berätta lite om dig själv och vad du
brinner för. Mer information kommer innan kursen.
Var?
Kurserna kommer hållas i min ateljé i Hjortsberga.
Tipsa mig!
Jag tycker själv om att stödja projekt och ge av mig själv som
volontär? Har du en tanke, känner någon, eller vet om något
projekt som en skapande workshop passar väl in? Hör då av dig
till mig!
Med värme och hjärtlighet!

Sofi
kontakt;
kreativitet@rawart.se 070/443 446
www.rawart.se

