
Vil du bli
eurytmilærer?

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

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                                                                                

Eurytmifaget brukes til

• undervisning i  steinerbarnehager og 
 steinerskoler på alle klassetrinn.

• sosialeurytmi for  kollegier og       
sosialterapeutisk sammenheng.

• terapeutisk eurytmi for barn og  
voksne (krever tilleggsutdannelse).

• forestillinger og scenekunst.

Kontakt for mer informasjon
og påmelding

Gudrun Sanden, mobil + 47 988 56 013 

eurytmiutdanningnorge@steinerskolen.no

Kontonr: 1254.62.67537 

Eurytmi Norge samarbeider med      
Steinerskoleforbundet og
Eurytmistforbundet i Norge.

Eurytmi Norge tilbyr intensivkurs for           
steinerpedagoger og andre interesserte.



Kollegiet

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

ANGELA NICOLAISEN er utdannet eurytmist ved Den 
Norske Eurytmihøyskolen 1990-1994, undervisning 
i eurytmipedagogikk 2010-2015 samme sted. 
Medvirkning i mange scene-prosjekter/ensembler i 
inn- og utland, bl. a. ved Eurythmy 
Spring Valley, USA. Eurytmilærer i 
barnehager og Steinerskoler i Norge 
og Kina 1995 til dags dato, nå me-
darbeider ved Rudolf Steinerskolen i 
Oslo. M. A. i eurythmy performance 
ved Alanus Universität, Tyskland 
2020.

DAG BLAKKISRUD er utdannet eurytmist og språk-
former og jobber frilans med kunst-
formidling, språk og litteratur. 
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Innhold:
• 11 samlinger à 3 dager i løpet av skoleået:
              Torsdag kl. 17.00-21.00
              Fredag kl. 9.00-19.00
              Lørdag kl 9.00-16.00

• 2 uker heltid fra mandag til fredag i uke 31 og 32.
• Modulene finner sted i Oslo.
• Ukentlig veiledning og øvelser av kollegiet ved 

Eurytmi Norge.
• Hvis mulig anbefales ukentlig øvingstime med 

mentor og hospitering hos erfaren eurytmi-    
pedagog på arbeidsstedet.

• Alle deltakere skal gi egen undervisning mellom 
modulene. Dette er obligatorisk og en nødvendig 
del av bearbeidelsen av stoffet.

• Anbefalt antall eurytmitimer som kursdeltakerne 
gir er: 1. året 2-4 timer. 2. året 2-5 timer. 3. året 
3-6 timer. 4. og 5. året 4-8 timer.

• Det utformes individuelle avtaler for alle deltak-
ere i samarbeid med daglig leder ved respektive 
skole/barnehage. 

• Det anbefales at deltakerne, inkludert                
eurytmitimene de gir, har maksimum 75% stilling. 
Eurytmitemaene som tas opp på modulene må 
fordypes, bearbeides og øves.  

• Etter bestått 5-årig intensivkursrekke gis           
diplom fra Goetheanum, Dornach/Sveits.       
Mentor for intensivkurset er Ulrike Langescheid,             
Alanus Universität, Tyskland. Diplomet kvalifiserer 
til å begynne et masterstudium i pedagogisk                          
eurytmi ved Alanus Universität (på engelsk/tysk) 
og Eurythmeum Stuttgart (på tysk).

• Det er mulig å besøke deler av kursrekken over 
selvvalgt tidsrom etter avtale.

• Noe mer du lurer på? Ta kontakt!

Datoer

HØST 2021 

2.-6. og 9.-13. august
2.-4. september
30. september - 2. oktober
28.-30. oktober
18.-20. november
9.-11. desember

VÅR 2022

13.-15. januar
10.-12. februar
10.-12. mars
 7.-9. april
 5.-7. mai
 9.-11. juni

Priser

Hele skoleåret, inkludert alle 
helgemoduler + alle ukene, 
betalt før 1. sept. 2021:
kr 25 000

Enkeltmoduler: kr 2 500

Enkelte uker: kr 3 000
(begge sommerukene
kr 5 000)

5 moduler høst: kr 11 000

6 moduler vår: kr 12 000


