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Konst & Hantverk

För vem?
För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande inom konst
och hantverk, nå nya insikter om dig själv och utveckla dina
förmågor med den kreativa processen i fokus. Utbildningen erbjuder baskunskaper för fortsatta studier inom konst.
Kursinnehåll
Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom teckning, måleri,
keramik, textil och foto. I kursen ingår också kroki, livsåskådning,
studiebesök samt orientering i konsthistoria och samtidskonst.
Ämnena läses i block. Närheten till Stockholms kulturutbud, som
gallerier och museer, utnyttjas flitigt. Skolan lägger stor vikt vid
elevernas individuella utveckling inom konst och hantverk men
värnar också om gruppens förmåga att stärka skapandeprocessen.
År 2
Konst- och Hantverkslinjen erbjuder även ett andra år, där
deltagarna ges möjlighet till fördjupning och utveckling av den
konstnärliga processen. Detta ger bra förutsättningar för vidare
studier, eftersom många högre utbildningar kräver arbetsprover
som bygger på självständiga projekt och arbeten. Andra läsåret
avslutas med en utställning på ett galleri i Stockholm.
Du kan söka direkt till andra året om du tidigare har studerat ett
läsår på en likvärdig, eftergymnasial utbildning.
Teckning & Måleri
Vi går igenom grunderna för teckning och måleri, med seendet och
den kreativa processen i fokus. Teckning med blyerts och kol
lägger grunden och blir ett redskap för fortsatt skapande. Studier i
måleri med tekniker som akryl och olja övar upp känsla för färg och
komposition och ger inspiration till eget konstnärligt uttryck och
arbete. I studierna ingår också kroki, orientering i konsthistoria och
samtidskonst med besök i konstnärsateljéer, på gallerier och
museer. Lärare: Helena Widén, konstnär.

Kursinformation

Studielängd: 1-2 år.
Omfattning: 100%.
Terminstid
Ht 2018: 23/8-20/12.
Vt 2019: 10/1-5/6.

Ansökan

Senast 8 april 2018.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år.
Personligt besök och intervju.
Ta med arbetsprover, ca 5-6 st. Det kan
vara teckningar, målningar eller annat
arbete.

Kontakt

Kursföreståndare
Helena Widén
helena.widen@agesta.nu eller
nina.parnerteg@agesta.nu
Telefon 073-920 64 33.

Kostnader och Studiefinansiering
Se baksidan.

Keramik
Vi arbetar med grundläggande kunskaper. Vi går igenom olika
tekniker som handformning, dekorering, glasering och bränning.
I kursen ingår att prova Raku-teknik, skulptur samt drejning.
Lärare: Nina Pärnerteg, keramiker.
Textil
I textilen arbetar vi med olika tekniker t ex bildväv, tryck, broderi,
tovning, stickning, applikationer, lappteknik. Textilen bygger på ett
fritt skapande utifrån ett tema eller egna idéer, med hjälp av
varierande material och tekniker. Vi skaffar oss kunskap om
material, redskap och montering. Lärare: Inger Fällström.
Foto
Vi arbetar med grundläggande kamerateknik, komposition och lär
oss om ljusets egenskaper. Vi fotograferar både analogt och
digitalt med bildbehandling i mörkrum och på dator. Kursen
innehåller även en översikt av fotografins historia och bildens
betydelse i samhället. Lärare: Daniel Holmström.

- en del av Frälsningsarmén

Kostnader
Undervisningen vid Ågesta folkhögskola är kostnadsfri. Övriga
kostnader måste Du själv betala.
Det gäller terminsavgiften som täcker följande kostnader:
• Elevförsäkring
• Gemensamma aktiviteter
• Studiebesök
• Visst studiematerial och kopieringskostnader
Kostnad för böcker tillkommer. I många kurser ingår en studieresa.
Kostnaden för den tillkommer. Vi reserverar oss för prishöjningar utanför vår kontroll.

Terminskostnader
Konst & hantverk: 3550:- per termin.
Avgifterna betalas i förskott vid fyra tillfällen under läsåret.

Övriga Kostnader
Bekräftelseavgift 500:- som betalas efter besked om antagning och återfås ej.
Bekräftelseavgiften är ett förskott på första terminsavgiften.

Internat
Avgifter för kost & logi 5000 kr per månad.
För internatboende ingår rum eller rum i delad dublett (lägre avgift) med toalett och dusch,
gemensamt kök, frukost och lunch måndag till fredag samt middag måndag till torsdag.
(Gäller ej under lovveckor och kursuppehåll). Avdrag för lovdagar och studiedagar är inräknat i
månadskostnaden för kost och logi. Avgifterna betalas i förskott vid nio tillfällen under läsåret.

Studiefinansiering
Studierna vid Ågesta folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel.
Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden.
För närmare information kontakta CSN:
• CSN Internet - www.csn.se
• CSN Talsvar - tel: 0771-276 800
• CSN Kundcenter - tel: 0771-276 000

Resväg

Pendeltåg och tunnelbana: från Stockholm Central
går pendeltåg mot Haninge/Nynäshamn och från
T-Centralen gröna linjen till Farsta Strand.
Buss: från Farsta Strand går buss 833 (från
hållplatsen på tunnelbanans sida av vägen)
till hållplats Ågesta friluftsgård.
Buss 742 (från pendeltågsidan mot Huddinge
sjukhus). Från hållplats Rödmossevägen är det ca
1 km promenad till Ågestagården.
Ågesta folkhögskola • Bonäsvägen 5 • 123 52 Farsta • tel 08-562 28 100 • www.agesta.nu

