
Jamtlis Lördagsakademi
rolig konstkurs för vuxna 
lördag 24 – söndag 25 november 2012

”What´s new?” 
en kurs med samtidskonsten i fokus
Konsten i dag har en enorm mångfald och bredd i motivval, teman, tekniker och arbetssätt. 
Kursen tar upp exempel på nutida konstnärskap och resonerar kring samtidskonstens olika 
uttrycksformer.

Dag 1 hämtar vi inspiration i utställningen TA PLATS! och jobbar i Hackåsateljén på Jamtli 
med individuella arbeten utifrån ”tecken” och ”form” genom bl a teckning och skulptur/objekt.

Dag 2 arbetar vi vidare med ”handling” via bl a performance och kollektiva uttryck.
Vi är då i utställningen K.75 på Exercishall Norr, där kursdeltagarna möter konstnärer från 
Härke Konstcentrum, Drejeriet och Östersunds Grafikverkstad som berättar om sitt konstnärskap. 

Kursen avslutas med en presentation från kursens arbete och en läcker buffé med mingel 
och samtal om konst. 

Kursledare: Malin Ståhl, konstnär och Jeanette Wahl, utställningsproducent, Jamtli.
Datum och tid: lördag 24 november kl 10-17 (samling i Jamtlis entré kl 10.00)
söndag 25 november kl 10-17 (samling på Exercishall Norr)
Middagsbuffé kl 18.00-20.00 ca.
Bokning: Senast 15 november på telefon 063-15 01 07 eller e-post: bokningen@jamtli.com
Pris: 1200 kronor (inklunderar arbetsmaterial, kaffe, frukt och middag). 
Lunch väljer och betalar du själv i Jamtli Kafé på lördagen. 
På söndagen ordnas lunchmöjlighet på Exercishallen. 
OBS! Medlemmar i Jämtlands läns konstförening får 200 kr rabatt på avgiften.
Betalning: Plusgiro 38952-8, ange namn och ”LÖRDAGSAK höst 2012”.
Max antal deltagare: 14 st.
Klädsel: Lediga, oömma kläder och skor.
För ytterligare information: kontakta Jeanette Wahl, Jamtli, 063-15 03 15.
Behov av boende? Vi rekomenderar Jamtli Vandrarhem, tel 063-15 03 00.



Om utställningarna:

TA PLATS ! 
28 oktober 2012 – 1 januari 2013, Jamtli
Verk av Jacob Dahlgren, Felix Gmelin, Lisa Torell, Lisa Jeannin, Rolf Schuurmans 
och Performing Pictures (Geska Helena Brečević och Robert Brečević ).
Utställningens utgångspunkt är samtidskonstens möjligheter att nå alla - utifrån övertygelsen 
att vi alla är mer lika än olika - och att tillgänglighet är en demokratifråga. Utställningen, som 
producerats av Konstfrämjandet, har sammanställts med hjälp av de som är bäst på tillgänglighet 
- det vill säga funktionshindrade själva. 
Arrangör: Jämtlands läns konstförening i samarbete med Jamtli

K.75 
10 november – 2 december 2012, Exercishallen Norr
En konstutställning och jubileumsfirande med Härke Konstcentrums ateljéförening, 
Drejeriet och Östersunds Kollektiva Grafikverkstad.
Tillsammans fyller de 75 år och firar med en gemensam utställning på Exercishall Norr.
Dessa veckor kommer innehålla intressanta föreläsningar, konsthändelser, workshops,
Pecha Kucha. 
Information och aktuellt program: www.kpunkt75.se och i dagspress.

Vad är Lördagsakademien?

Lördagsakademien är en konstkurs för vuxna som arrangeras av Jamtli 
i samarbete med Jämtlands läns konstförening en-två gånger per år. 
Lördagsakademien riktar sig till människor som vill utveckla sitt eget 
skapande i en kreativ miljö i samspel med andra konstintresserade. 
Genom kurserna vill vi väcka och fördjupa känslan för olika uttryckssätt 
och stimulera fantasi och experimentlust. Kurserna passar både nybörjare 
och mer erfarna. Med inspiration från aktuella utställningar arbetar 
deltagarna med olika tekniker och teman och skapar egna verk under 
ledning av Jamtlis konstpedagoger eller inbjudna gästlärare.


