
VIL DU BLI 
EURYTMILÆRER?

Eurytmi er en ung bevegelseskunst
som forener bevegelse, musikk og språk.

EURYTMIFAGET BENYTTES SOM:

• Undervisning i  steinerbarnehager 
   og  steinerskoler.

• Sosialeurytmi for  tverrfaglige grupper 
   og  arbeidsfellesskap.

• Terapeutisk eurytmi for barn og voksne.

• Forestillinger og scenekunst.

KONTAKT FOR MER INFO OG PÅMELDING:

Gudrun Sanden, mobil 988 56 013 

eurytmiutdanningnorge@steinerskolen.no

Kontonr: 1254.62.67537 

(Eurytmiutdanning Norge)

VIL DU STØTTE ARBEIDET MED EURYTMI? 
Støttemedlemskap i Eurytmistforbundet 
Konto:1254.05.18449 (kr. 200 Merk: PEN)

Pedagogisk Eurytmiutdanning 
Norge (PEN) støttes av Steinerskoleforbundet 
og Eurytmistforbundet i Norge.

PEDAGOGISK EURYTMIUTDANNING NORGE



LÆRERNE

GUDRUN SANDEN er utdannet  
musikkpedagog og  eurytmist 
ved Høyskolen i Järna, Sverige 
 1982-1988. Scene-Eurytmi, work-
shop/kurs,  Goethanum, Sveits 
1988-98. Eurytmilærer i barnehager 
og steinerskoler, Norge fra 1990. 
Underviste ved Den Norske
Eurytmiskole, 2001-2004. Kursholder 
ved Steinerhøyskolen fra 2000. Skapt 
og regissert forestillinger for barn og 
voksne fra 1999.

ANGELA SEITZ er eurytmist ved
Rudolf Steinerskolen i Oslo. Angela 
har lang erfaring i eurytmi-
pedagogisk og  kunstnerisk arbeid
fra inn og utland med barn, ungdom 
og voksne. 

JULIA FERNANDER SMIT er  eurytmist 
ved Steinerskolen i på Nesodden.
Julia har utdanning i eurytmi-
massasje i tillegg til eurytmi-
pedagogikk og  kunsteurytmi. 

SØKNADSFRIST

15. MAI

EURYTMIUTDANNING NORGE
Pedagogisk Eurytmiutdanning Norge (PEN) er
en kursrekke over fem år som består av:

• 11 samlinger à 3 dager i løpet av skoleåret
• 2 uker i juli-august (se Oslokurset)
• Det forventes at studenten underviser i eurytmi på    

skoler og barnehager, under hele utdanningen.
• Diplom fra Goetheanum, Dornach, Sveits,               

gis etter 5 år (ingen studiepoeng).

Etter utdanningen kan du ta Bachelor/Master i 
eurytmi ved  høyskoler godkjent for dette.

Eurytmi er bevegelse og opplevelse med  berøringsflater 
til alle former for uttrykksdans og  bevegelseskunst. 
Vi  arbeider med eurytmisk bevegelse i en moderne 
kontekst. Du vil møte et  kunstnerisk dynamisk arbeid, 
preget av kreativitet,  i  mprovisasjon,  individuell vekst, 
 kommunikasjon, erkjennelse og  forskning. Samlingene 
passer for alle som ønsker å lære mer om eurytmi, friske 
opp tidligere  ferdigheter,  undervise i eurytmi eller er 
interessert i  personlig  utvikling gjennom bevegelse. 
- GUDRUN SANDEN

SOMMER 2020
Oppstart uke 31 og uke 32 
i juli/august samkjøres 
med Oslokurset.

HØST 2020 
27. - 29. aug. (uke 35)
24. - 26. sep. (uke 39)
22. - 24. okt. (uke 43)
19. - 21. nov. (uke 47)
10. - 12. des. (uke 50)

VÅR 2021
14. - 16. jan. (uke 2)
11. - 13. feb. (uke 6)
11. - 13. mars (uke 10)
16. - 18. apr. (uke 15)
06. - 08. mai (uke 18)
10. - 12. juni (uke 23)

TIDSPUNKT
Tor. kl. 17-21 
Fre. kl. 09-19 
Lør. kl. 09-16

Enkeltsamlinger (3 dager):
NOK     2.500,-

Høstsemester (5 moduler):
NOK   11.000,-

Vårsemester (6 moduler):
NOK   12.000,-

Studieavgift per år: 
NOK   23.000,-

Oslokurset har egne priser som
kommer i tillegg til studieavgiften.

Diplom etter 
5 skoleår forutsetter:
Fullt oppmøte, praktiske og teoretiske 
 ferdigheter + eurytmiundervisning 
og  egenøving.

Påmelding er bindende og gjelder 
for det  tidsrommet det er søkt for.

Det er mulig å delta på 
enkeltsamlinger.


