«Det var da en ustyrtelig mengde lag!
Kommer ikke kjernen snart for en dag?»
Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

FORALLE2013
www.nordisk.allkunstverk.com

Sommarfestival 23 – 28 juni 2013
Vill DU vara med på en annorlunda och innehållsrik sommarfestival i Norge?
Festivalen riktar sig till ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättning.
Människor från in- och utlandet kommer att samlas på Sundvoldens hotellanläggningar och under en vecka skapa ett gemensamt socialt allkonstverk.
Henrik Ibsens skådespel Peer Gynt går som en röd tråd genom hela festivalen –
och kommer att synas i många olika konstnärliga uttryck! Festivalen erbjuder
även ett stort antal andra aktiviteter som dans, drama, musik, sång, skapa och
uppföra konst, prova på vattensport och andra friluftsaktiviteter, utflykter,
vandringar och lekar. Det finns aktiviteter för alla!
BO OCH ÄTA: alla festivaldeltagare som är med hela veckan bor i enkeleller dubbelrum på Sundvolden Hotell i Hole kommun, 5 mil nordväst om
Oslo. Frukost, lunch och middag ingår i priset.
PRIS:
Kursavgift NOK 5.000/person i dubbelrum.
NOK 6.000/person i enkelrum.
I kursavgiften ingår helpension på Sundvolden Hotell, alla våra festivalaktiviteter samt tillgång till hotellets bastu, bassäng och träningslokaler.
Kan du inte delta hela veckan går det bra att köpa dagskort.
Detta kostar NOK 600 för måltider och aktiviteter.
Aktiviteterna kommer att läggas ut på www.nordisk.allkunstverk.com
och på www.facebook.com/PeerForAlle2013
ANMÄLAN OCH BETALNING:
Senast 15 mars 2013.
Anmälan sker på festivalens hemsida, där det även finns information om
hur man betalar in kursavgiften.
VILL DU VETA MER: Ring till Aina Nagell-Sværk, telefon +47 971 11 789 eller
maila till: allkunstverk@camphill.no eller aina-nagell@hotmail.com

ARRANGÖR: Peer For Alle 2013 arrangeras av Nordiska förbundet för
Läkepedagogik och Socialterapi i samarbete med Sosialterapeutisk forbund
i Norge, Norsk forbund for utviklingshemmede og Friskus IL.
Andra samarbetspartner kommer att annonseras på hemsidan.

ULLEBERG WOLD

GÅVOR: Vi är tacksamma för både små och stora gåvor till projektet!
Gåvor sätts in på konto 1254.05.50148, Cultura sparebank.
IBAN: NO23 12540550148. SWIFT: DNBANOKK

