
WORKSHOP:

”PÅ INNSIDEN MED NATUREN”
EN UNDERSØKELSE  AV TEMAET GJENNOM

INNLEDENDE  FOREDRAG, POESI OG MODELLERING

STED:  Oslogruppens sal  OG  Rudolf Steinerskolen i Oslo
TID:      FREDAG 28.2. til SØNDAG 1.3.2020

Med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer), Arild Rørdal (billedhugger) og 
Stein Ødegaard (pedagog og fjellvandrer)

FREDAG    Oslogruppens sal, Josefinegt 12, Oslo
Kl. 19.00   Innledende foredrag ved Knut Dannevig:
«Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av 
Rudolf Steiners beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes 
liv og natursyn.»

LØRDAG   Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Flyveien 2, Hovseter
I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema, vil vi forsøke å finne en sti til et 
skapende område hvor vi kan nærme oss innsiden av de prosesser som har 
formet landskapet og naturen. Poesien i dikt og ord kan bidra til en 
grunnstemning for det tredimensjonale arbeidet.

Kl. 10.00   Poetisk opptakt om fjellet

Kl. 10.15  ”Fjellformer som resultat av kunstneriske prosesser.”

Innledende modellering av formasjoner og rytmer fra deler av Rondemassivet. Vi 
ordner oss i mindre grupper. Med utgangspunkt i fotografier og det topografiske 
kartet forsøker vi å fange og gjenskape formtendensene i store drag og på en fri 
måte. Vi starter med å fastlegge de topper og tjern som ikke allerede er 
posisjonert på de forberedte rammene.

Kl. 11.00 - 11.15  Pause - med rom for spørsmål og utveksling

Kl. 12.00   Lunch

Kl. 12.50   Språkøvelser med resitasjon av fjellnavn og av ord for fjell og 
høyder. Kommer fjellformene til uttrykk i språket?

Kl. 13.30  Modelleringen fortsetter

Kl. 15.15  Vi ser tilbake på prosessen og kaster et blikk framover på 
morgendagen

Kl. 16.00  Poetisk avrunding



SØNDAG   Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Flyveien 2, Hovseter

Kl. 10.00   Poetisk opptakt: fjellstemninger

Kl. 10.15   Modelleringen fortsetter ved at vi nå tar utgangspunkt i gårsdagens 
resultater. Disse gir oss de beste forutsetninger for å nærmere kunne studere de 
flater, kurvaturer og formforløp som danner de ulike fjelltopper, skrenter, skar, 
juv, botner og daler

Et individuellt arbeide i gruppe, der kommunikasjon og gjensidige råd er 
vesentlige

Kl. 11.00 - 11.15  Pause - med overblikk: hvor står vi?

Kl. 12.00  Lunch

Kl. 12.50  Resitasjon og språkøvelser: Dikt av Fosse, Aukrust, Jacobsen m.fl

Kl. 13.30  Modelleringen fortsetter - De ulike deler bygges sammen til en helhet

Kl. 15.15  Felles tilbakeblikk og refleksjon over den prosessen vi har vært inne i

Kl. 16.00  Vi avslutter med poetiske fjellstemninger

—   —   —

- Ut fra gode erfaringer fra en lignende workshop på Hamar, ble det tydelig at en 
slik prosess bør gå over minst to dager - med natten imellom. - 

PRAKTISKE	OPPLYSNINGER		
PÅMELDING	til	Oslogruppen	ved	Stein	Ødegaard:	steinogmek@gmail.com

PÅMELDINGSFRIST:		Fredag,	14	februar,	2020

Kr.	100,-														for	enkeltforedraget	på	fredag		

Kr.	700,-			for	hele	workshopen	som	inkluderer:																																																																																										
*	Fredagens	foredrag																																																																																																																																																		

*		Forberedte	rammer,	kart,	bilder	og	materiale	for	modelleringen																																																																																										
*		Lunch	lørdag	og	søndag,	kaffe,	te	og	forfriskninger	i	pausene

Deltagelse	betales	kontant	ved	ankomst

ARRANGØR:		OSLOGRUPPEN	AV	ANTROPOSOFISK	SELSKAP


