OPEN CALL: HOLD EN WORKSHOP
TIL VALLEKILDE-UGEN 2018
Hvad er en workshop?
En workshop er et forløb med fagligt indhold, der ligger om eftermiddagen i løbet af Vallekildeugen. Musik, spil, mad, strik, gør-det-selv, teater, kunst, førstehjælp, en blanding af det hele og find selv på flere.

Det kan munde ud i alt fra impro-teater og en gennemgang af fransk stumfilm. Ildgøgleri,
brodering eller en introduktion til poetry slam. Et lynkursus i den sønderjyske disciplin
ringridning, kunsten i at grave et hul eller årsopgørelser for nybegyndere. Det er netop din
mulighed for at sætte dit præg på Vallekilde-ugen.
Strukturen og indholdet af workshop er ikke fastlagt, og hermed kommer du selv til at kunne
udforme undervisningen, så længe det på den ene eller anden måde har rødder i noget fagligt i
enten indhold eller idé - både gakket som alvorligt.
Workshoppen skal strække sig over tre dage og skal altså fylde 3 x 2,5 timer (inkl. pauser)
Workshopholder i Vallekilde-ugen
Som workshopholder kan man føre sin drømmeworkshop ud i livet, og så får man betalt selve
kurset og modtager et mindre honorar.

Skolen refunderer som udgangspunkt op til 1000 kr. af relevante udgifter til workshoppen.
Der kan være to workshopholdere til én workshop. En evt. tredje skal man selv betale for.
Alle workshopsholdere skal i løbet af ugen bl.a. deltage i nogle morgenmøder, hoppe bag baren
til en barvagt og generelt give en hånd med i ny og næ.
Derudover skal man blot være kursist, følge et hovedfag og have det for fedt!
Ansøgningsformalia
Ansøgningen skal som minimum indeholde:
- Motiveret ansøgning (se under “Motivation”)
- En workshopbeskrivelse på ca. 100-150 ord, som senere sendes ud til kursisterne.

Sælg jeres workshop - overbevis folk, om netop at vælge jeres workshop.
- Navn, email og telefonnummer på alle workshopholdere
- Én kontaktperson

Suppler gerne med:
- Udkast til jeres ugeprogram henover de tre dage: Mandag, tirsdag og torsdag.
- Et bud på budget, hvis workshoppen har udgifter (skolen kan refundere op til 1000 kr.
relevante udgifter)
- Lokaleønsker
- Maksimum og minimum antal deltagere
- skitser et evt. endeligt produkt af workshoppen
Motivation:
Forklar os målet med din workshop, og hvorfor den passer perfekt ind i Vallekilde-ugen.
Vi ved godt, at det er svært at få det geniale til også at lyde lige så genialt i en ansøgning, så:

Hold det kort og præcist:

Hvad laver man på workshoppen?
Hvorfor er det spændende/fedt/lærerigt/sjovt/tankevækkende/udfordrende?
Hvad er den røde tråd?
Hvorfor er I de helt rette til at afholde workshoppen?
Hvordan løser I praktiske udfordringer? (det skal helst ikke lyde for godt til at være sandt, eller
for urealistisk i vores ører)
Ansøgning og svar!
• Deadline for ansøgning:
Mandag d. 4. juni

Send en mail med ansøgningen i et dokument til efb@vallekilde.dk
I emnefeltet skal der stå: “Workshopansøgning // *workshoptitel*
Fx: “Workshopansøgning // Croissantbagning for frankofile”

“ Workshopansøgning // Improkomedie og teatersport”
•

Hvornår får man en tilbagemelding?
Lørdag d. 8. juni

For eventuelle spørgsmål og vejledning, smid os en mail på efb@vallekilde.dk eller spørg dit
lokale bestyrelsesmedlem.
Vi sparrer også meget gerne og giver feedback på jeres ideer, før I ansøger.
Vær endelig ikke bange for at spørge - vi er her for at hjælpe!
Kærlige hilsner
EFB

