
Forum for 
eurytmisk 

pedagogisk kunst 
Inviterer til kurs med Birgitte Mathisen 

«VIDEREGÅENDE TRINN» 

Lørdag 22.09-søndag 23.09 
Sted: Steinerskolen på Hedmarken 

Hvordan møter vi elevene på 
videregående trinn, disse unge 
mennesker, nysgjerrige på tiden vi lever 
i, nysgjerrige på hva de kan fortelle og 
utrykke gjennom denne nye kunsten. 
Hvordan imøtekommer vi deres søken, 
deres spørsmål og vilje inn i fremtiden? 
Kurset er også tilpasset de som ikke 
arbeider med videregående trinn per 
dags dato.  

Påmelding innen 14.september.                 
mobil: 91667914                                              
e-post: evaschickler@hotmail.com       
Kursavgift: kr.1000 betales til Eurytmistforbundet 
konto nummer 1254 05 18449 (Innbetalingen 
merkes med «Forum Vg.trinn» og navn frist 14. 
september!                                             
Ankomst ved Gardermoen flyplass: Tog mot 
Lillehammer, direkte fra flyplassen til Hamar.  Fra 
Oslo, tog mot Lillehammer, gå av på Hamar 
stasjon. Der blir dere hentet.              
Overnatting: Nær Steinerskolen ligger 
vandrehjemmet «Vikingskipet». Reserver din 
overnatting selv. Tel: 62526060, enkeltrom 
kr.845, dobbeltrom kr. 980. Mat og kaffe 
serveres på skolen. Ha med eurytmidrakt og 
sko.  

Pedagogisk forum ønsker dere velkommen!      
Siri Haugum, Julia Fernander Smit og Eva 
Schickler-Rønningsbakken 

 
Program 

Lørdag 22.09 

11.00- 11.30: Oppvarming ved Eva C. 
Schickler-Rønningsbakken, Balanse og ro 
(øvelser for indre likevekt og klarhet; musikk 
og tekster).  

11.30- 12.00: Eurytmi på videregående 
trinn; lydeurytmi, toneøvelser og stille 
øvelser Brigitte Mathisen presenterer kurset 
og aktuelle spørsmålstillinger omkring 
eurytmien på videregående trinn  

12.00-12.15: Kaffepause 

12.15-14.00: Eurytmi med Birgitte; notater 

14.00- 15.00: Middag 

15.00- 17.00: Eurytmi med Birgitte; notater 
og samtale 

17.00: Kveldsmat 

 

Søndag 23.09 

10.00- 10.25: Oppvarming ved Eva  

10.30- 12:00 Eurytmi med Birgitte; notater 

12.00- 12:30: Kaffepause 

12.30- 14.30: Eurytmi med Birgitte; samtale 

 

Brigitte Mathisen er født i Østerrike. Hun har 
utdannelse i allmenpedagogikk, 
teaterpedagogikk og eurytmi med Master i 
sceneeurytmi. Hun arbeider innen 
sceneeurytmi som koreograf, danser, 
dramaturg og produsent. 
Undervisningserfaring fra barnehage, 
grunnskole, videregående trinn og 
eurytmihøyskole. Lærer i eurytmi, drama, og 
musikkhistorie på Steinerskolen på 
Hedemarkens videregående trinn. 


