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Kära konstterapivänner!   

 

För närvarande erbjuds inte vår reguljära utbildning till diplomerad konstterapeut. Under våren 

2022 erbjuder vi istället ett antal separata helgkurser med valda teman från vår utbildning.  

 

Du kan läsa alla kurserna under våren som ett paket till priset 9000 kr (terminsavgift). Vi kan 

också ta emot deltagare på enskilda moment till priset 2000 kr per helg. För att gå hela eller 

delar av kursutbudet under våren anmäler du dig med formuläret på nästa sida. OBS! att kursen 

11-13 mars ej kan tas som separat helg. 

 

Kursen består av undervisning och hemuppgifter. Undervisningen planeras som campusundervisning 

på plats på Saltå i Järna, dvs. vi planerar inte distansundervisning. Blir gruppen mindre än 8 

deltagare kan vi inte garantera att vi kan ge kursen. Vi kan dock garantera att vi gör vårt bästa 

för att allt ska gå i lås! 

 

 

Vi välkomnar alla deltagare som intresserar sig för antroposofisk konstterapi. 

 

 

 

    Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna 
            

 

Helgkurser i antroposofisk konstterapi våren 2022 



  2/3 

Föreningen Antroposofisk konstterpiutbildning orgnr 802406-2104 

Kontaktperson: Mikaela Stenius  Solberga 24, 153 91 Järna Mobil: 070 325 89 90  mikaela.stenius@me.com 

Anmälan till vårens kursutbud 

Anmäl dig genom att kryssa i valt alternativ, antingen hela höstkursen eller delar. Ange även 

kontaktuppgifter. Sista anmälningsdag 15 december 2021. Mejla ifylld anmälan till 

mikaela.stenius@me.com. Anmälan är bindande. 

 

Utöver veckans/helgens tema ingår generellt även antroposofistudium och eurytmi. Se schema för mer 

precis information. 

 

6 helger. Pris: 9000 kr  

Innehåll och tider: se nedan. 

Jag anmäler mig  

 

Helg 1, 28-30 januari 

Pris 2000 kr 

Tema: Läkepedagogik och socialterapi II 

Mikaela Stenius 

Jag anmäler mig  

 

Helg 2, 25-27 februari  

Pris 2000 kr 

Tema: De sju teckningsarterna 

Annika Asmussen, Sofia Gustafson Capkova 

Jag anmäler mig  

 

Helg 3, 11-13 mars 

Pris 2000 kr 

Tema: Konstterapeutiskt arbete till kulturepokerna – en terapimetod till mognad. 

Rita Eckart (kursen ges på tyska med tolkning till svenska) 

Kursen ges i samarbete med yrkesföreningen FAKT. Kan ej tas som separat helg. Kursen kräver 

förkunskaper. 

Jag anmäler mig  

 

Helg 4, 8-10 april 

Pris 2000 kr 

Tema: Påskmysteriet – skiktmålning i indigo 

Mikaela Stenius 

Jag anmäler mig  

 

Helg 5, 6-8 maj 

Pris 2000 kr 

Tema: Modellering 

Maarit Hallström 

Jag anmäler mig  

 

Helg 6, 4-6 juni 

Pris 2000 kr 

Tema: Konstens förvandlande kraft – upplösnings- och förvandlingsövning (målning). 

Annika Asmussen och Maarit Hallström 

Jag anmäler mig  

 

mailto:mikaela.stenius@me.com
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Utöver de sex helgerna kommer en sommarkurs att arrangeras i samarbete med FAKT. Denna kurs kommer 

att löpa ett par dagar under vecka 24-25 och annonseras separat. Preliminärt tema är målning med 

växtpigment. Håll utkik!  

 

 

 

Namn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adress…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-post…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


