
Hjärtligt välkomna till Keramik i Fokus första symposium. Denna gång går den av stapeln på 
Leksands folkhögskola.

Schemat ser idag ut på följande vis:
Lördag
930-1000 Registrering och kaffe
1015-1045 Kristallglasyrer - Kebenekaise
1100-1130 Keramik på nätet - Maudskoby
1145-1245 Lunch
1300-1330 Enkel Gipsform - Kinnekulle (prata med henne)
1345-1415 Drejning - Abbis
1430-1500 Kaffe + macka
1500-1700 Rakudemo ramjambam
1800-2100 Middag med bar och keramiklotteri

Söndag
830-945 Workshop Eva-Karin
1000-1030 Kaffe
1045-1130 Föreläsning (Anagama) JÅA
1145-1245 Lunch
1300-1330 Dekor - LenaR
1345-1415 Ännu oklart - L.A.E

Bakom dessa iFokus-namn finns både amatörer och professionella keramiker, flera är 
keramiklärare på hel eller deltid och vi känner oss säkra på att programmet kommer hålla hög 
kvalité med mycket för alla oberoende av förkunskaper.

På lördagskvällen serveras middag och det finns en bar för er som vill ta öl eller vin till maten och 
kvällens samkväm. Vi hoppas att så många som möjligt av er vill vara med i keramiklotteriet som 
vi håller. Vad ni behöver för att vara med är ett mindre eget keramiskt verk (amatör eller expert 
gör ingen skillnad här). Alla som lämnar in något är sedan med i utlottningen av det vi fått in.
 
Eftersom symposieavgiften är självkostnadspris kommer vi skramla till någon reseersättning och 
demonstartionsmaterial till presentatörerna. Det material ni kan behöva för workshops köps på 
plats.

Ni som är med i programmet (även kallade presentatörer) får gärna ta med en eller ett par 
föremål att ställa ut i all enkelhet i anslutning till symposiet. Dessutom ber vi er att informerar oss 
medarbetare om vad ni behöver för att hålla er del av programmet (verkstad, drejskiva, projektor 
och lera finns).

För frågor gällande mat och boende kontakta Leksands folkhögskola (0247-64816). Annars är det 
lättast att nå oss medarbetare via Keramik iFokus (våra avatar-namn står inom parantes här 
nedan) eller mejla stefan@ceramics.se.

Vi hoppas på en mycket trevlig och givande helg tillsammans!

Ulla Hansson (Ulla)
Lena Rönnebro (LenaR)
Stefan Andersson (stefanandersson)


