
 
 
Eurytmikurs med Dr. Stefan Hasler 10 &11 mars 2018      
 
& Årsmøtet i Eurytmistforbundet i Norge 10 mars 2018 kl. 15-17. 
 
Sted: Rudolf Steinerhøyskolen på Hovseter, Flyveien 2, Oslo  
For å komme dit kan du kjøre bil eller ta T-banen «2 Østerås» til Hovseter stasjon og gå opp. 
 
Kursprogrammet ligger som ark nr. 2 i denne invitasjonen. 

Eurytmistforbundet inviterer spesielt eurytmilærere, eurytmister, musikere, dramalærere, 
lærere, språkformere, dukketeaterutøvere og studenter. 

Påmelding innen 28.februar på mail til: Beathe.Disington@steinerskolen.no  
 
Pris: For medlemmer av eurytmistforbundet kr.1300, og for andre kr.1500. Dette inkluderer 
suppe på lørdag og en lett lunsj søndag samt forfriskninger. Pengene betales til konto nr. 
12540518449 (Iban: NO65 foran kontonummeret og Bic-koden er CULTNOK1) 
 
Husk å be arbeidsgiver om å betale dette videreutviklende fagkurset for deg! 
 
 
Musikkens dynamikk og eurytmiens uttrykksmuligheter er temaet for 
eurytmikurset, og det vil også dreie seg om forskning innen eurytmi. Vi vil arbeide med 
tonespiral, frasering og rytmen og tonehøydens dynamiske uttrykk gjennom eurytmi. 
 
Dr. Stefan Hasler holdt et meget inspirerende kurs i toneeurytmi i tilknytning til Årsmøtet i 
Eurytmistforbundet i 2016, og nå er vi så heldig å ha ham tilbake igjen som kursholder.  
 
Hasler har tidligere vært utøvende konsertpianist, han er utdannet eurytmist, eurytmipedagog 
og medgrunnlegger av bachelor og mastergradutdannelsen i eurytmi og eurytmipedagogikk 
ved Alanus Universitetet i Tyskland.   
 
Siden våren 2017 har Hasler vært rektor ved Alanus høyskole og universitet I Tyskland, og 
fra 2015 er han også leder for seksjonen for språk, musikk og eurytmi ved Goetheanum, 
Sveits. 
  
Vi ser frem til en spennende helg med en inspirerende lærer, og vi håper at dere alle blir med 
på dette kurset og på årsmøtet.  
 
 
VELKOMMEN  ! 
 
Med vennlig hilsen Eurytmistforbundet i Norge 
v/ Eli Anna, Mareike, Asle, Sandra og Beathe 
	



Eurytmikurs	med	Dr.	Stefan	Hasler,	

og	Årsmøtet	i	Eurytmistforbundet	i	Norge	10.-11.mars	2018	

på	Steinerskolen	i	Oslo,	Hovseter.	

	

LØRDAG	10.MARS:	

09.00-09.50:	Eurytmi	med	Stefan	Hasler	

09.50-10.00:	Pause	

10.00-10.50:		Eurytmi	

10.50-11.10:		Kaffe,	te	

11.10-12.00:	Eurytmi	

12.00-12.10:		Pause	

12.10-13.00:		Eurytmi	

13.00-14.00:		Lunsjpause	

14.00-15.00:	Stefan	Hasler	presenterer	Forskning	og	Pedagogisk	Eurytmi	og	nye	funn	av	eurytmifigurer.	

15.00-15.10:	Pause	

15.10-	17.00:	Eurytmistforbundets	Årsmøte	

	

18.00-20.00:	Konsert	i	Operaen:	Gøteborg	symfonikeren	m/	Solist	Helen	Grimaud.	Gå	inn	på	operaen.no	for	
kjøp	av	billett.	

	

SØNDAG	11.	MARS	:	

10.00-10.50:	Eurytmi	med	Stefan	Hasler	

10.50-11.00:	Pause	

11.00-11.50:	Eurytmi	

11.50-12.10:	Kaffe,	te	

12.10-13.00:	Eurytmi	

13.00-13.40:	Lunsj	

13.40-14.40:	Samtale	rundt	spørsmål	til	Forskning	og	pedagogisk	eurytmi	

14.40-15.00:	Oppsummering	av	kurset.	


