Läge för

– mycket mer att uppleva

ANMÄLAN till Sommarkursen gör
du till Studiefrämjandet via

skulptur
i sten?

studieframjandet.se/uppsala eller
telefon 018-19 46 00
Sista anmälningsdag: 11 juli 2012
ANMÄLAN till Workshopen gör du
direkt till Anna eller Sergio via telefon
0705 77 73 95 (Anna) eller
0733 69 33 21 (Sergio), alternativt skicka
ett mail till anna.lowdin@telia.com eller
sergio.sapj@gmail.com
Sista anmälningsdag: 20 juli 2012
MER INFORMATION får du genom
Anna och Sergio – se kontaktuppgifter ovan

Anmäl dig till en inspirerande

Studiefrämjandet i Uppsala län
Portalgatan 2, ingång A1, 754 23 Uppsala
Telefon 018-19 46 00 Telefax 018-19 46 10
E-post uppsala@studieframjandet.se
Expedition mån–fre kl 09.00-16.00 Lunchstängt kl 12.00-13.00
studieframjandet.se/uppsala

sommarkurs i stenhuggning
vid makalöst naturskönt belägna Hällby
Observatorium i Uppsala!
Eller hyr en arbetsplats...

GlobalStoneWorkshop®

WORKSHOP I STENHUGGNING
Vid Hällby Observatorium, makalöst naturskönt beläget på en kulle mitt på
Uppsalaslätten, har konstnärerna Anna Löwdin och Sergio Perea Jerez sina
ateljéer. Som representanter för Global Stone Workshop, där de är medarrangörer till skulpturworkshops över hela världen, erbjuder de nu tillsammans
med Studiefrämjandet två olika möjligheter att “låta stenen tala” i en miljö
långt bortom lagom.
SOMMARKURS I STENHUGGNING
Under en sex arbetsdagar lång kurs får du tillgång till Hällbys fullt utrustade
stenskulpturverkstad.
Du kommer att arbeta med hela processen – från idé till färdig skulptur,
vilket betyder att du får lära dig allt från att klyva sten till olika tekniker att
forma och slutbehandla.
Du kommer att jobba för hand och med olika trycklufts- och elverktyg. Och
stenen du skulpterar i är Dolomitmarmor från Sala och/eller Gotländsk kalksten
(det finns även italiensk Carraramarmor att köpa). 		
	Inga förkunskaper behövs. Om du har arbetat med sten tidigare ges
möjlighet till fördjupad kunskap.
Antalet deltagare är begränsat till tio, så det finns gott om rum för
individuell handledning.
o m f a t t n i n g 	Sex

heldagar, 23–28 juli (v. 30), kl 09.00-16.00
4.900 kr, inkl ett mindre stenblock, lunch och fika samt 		
		
lån av verktyg för hand, el och tryckluft. Hörselskydd,
		
skyddsglasögon och arbetshandskar finns också att låna.
k u r s n u m m e r 124 030
ledare
Konstnärer Anna Löwdin och Sergio Perea Jerez
p l a t s 	Hällby Observatorium, Uppsala
kursavgift

Konstnärerna Sergio Perea Jerez
och Anna Löwdin har varit verksamma vid Hällby Observatorium
sedan 2003.
Och här, med Uppsala som
siluett vid horisonten, har de
skapat något av kulturcentrum.
Vid sidan av sina respektive
konstnärsskap som målare, skulp-

Du kanske har ett projekt du vill genomföra,
en idé att förverkliga eller behöver plats,
utrustning och inte minst inspiration för att
bli klar med “just den där” skulpturen.
	Och du vill gärna arbeta tillsammans
med andra.
Den här möjligheten riktar sig till dig
som har erfarenhet av att skulptera i sten
och kan hantera ändamålsenliga verktyg.
Anna och Sergio finns givetvis på plats, men
du är till mångt och mycket självgående.
omfattning

		
avgift

		
		

Sex heldagar, 30/7–4/8
(v.31), kl 09.00-16.00.
1.000 kr, inkl arbetsplats,
luft och el samt tillgång
till kök, toa och fikarum.

kursnummer

124 031

ledare

Konstnärer Anna Löwdin
och Sergio Perea Jerez

		

p l a t s 	Hällby Observatorium,
		Uppsala

Nödvändiga verktyg finns
		
att hyra, och Dolomit		
marmor från Sala samt
		Gotländsk kalksten att
		
köpa för bra pris.
övrigt

törer samt uppdrag med offentlig utsmyckning
– Sergio jobbar dessutom som konservator –
anordnar de allt från temadagar/events och
utställningar, till kortare kurser och veckolånga
workshops. Besökare och deltagare är lika
ofta konstnärer, etablerade såväl som konststuderande, som “vanligt folk”; med passionen
för sten och skulptur som gemensam nämnare.
Läs gärna mer på globalstoneuppsala.se

. . . är en ideell organisation
som sedan starten 1996 har
arrangerat närmare tvåhundra
skulpturworkshops med totalt
över femhundra deltagare på
olika platser runt om i världen.
	Global

Stone

Workshop

erbjuder såväl konstnärer som
andra kreativa yrkeskategorier
arbetspaket omfattande workshop och logi samt kurser där
material, verktyg och handledning ingår – alltid på plats där
skulptörens favoritsten finns.
Bohuslän : granit
	Gotland : kalksten
N Y H E T u Uppsala : Dolomitmarmor från Sala
och kalksten från
	Gotland
sverige

italien

Carrara : marmor

portugal

Odrinhas/Lisboa :
färgad marmor
och kalksten

spanien

Quinto de Ebro/
Zaragoza :
alabaster

vietnam

Da Nang :
marmor och
granit

Mahabalipuram/
	Madras : svart
“mjuk” granit,
olika typer av
marmor samt
bronsgjutning
indien

globalstoneworkshop.com

