KURSUSBESKRIVELSE FOR
INTRODUKTION TIL PERMAKULTUR 3.-4. MAJ 2014
KURSUSOVERBLIK
Introduktion til Permakultur er et to-dages interaktivt og informationsrigt kursus, som giver dig indblik i
grundlæggende Permakulturbegreber og -metoder og inspiration til at designe dit eget projekt.

MÅLGRUPPE
Kurset er målrettet alle med interesse for Permakultur og er et godt sted at starte, hvis du er nysgerrig
omkring hvad Permakultur går ud på.

KURSETS MÅLSÆTNING
Kurset er en introduktion til Permakultur. Målsætninger inkluderer:





At give overblik over Permakultur etik og udvalgte principper,
At give indblik i Permakultur design med eksemplificering gennem design af en have,
At styrke viden om Permakultur i Danmark og netværket af permakulturinteresserede,
At introducere videre uddannelse i Permakultur og muligheder for mere involvering.

UNDERVISNINGS STIL
Undervisningsstilen lægger vægt på facilitering af deltagernes egen viden og er deltagerorienteret og
inddragende. Læringen opnåes dels ved at underviseren gennemgår stoffet, dels ved gruppearbejde, leg,
observation, interview og arbejde med forskellige elementer (jord, vand, vind, sol) i haven.

LÆRINGSMÅL
Ved afslutningen af kurset har deltagerne:
1.
2.
3.
4.

Kendskab til Permakultur etik og udvalgte principper og hvordan de kan bruges i et projekt,
Kendskab til Permakultur designmetoder i teori og praksis,
Gennemført interview med “kunde” og kendskab til designprocessen,
Gennemført gruppearbejde og diskussion omkring funktionalitet, placering, zoner og sektorer, der
hører til et permakulturdesign af en have,
5. Set et velfungerende permakulturprojekt og design og fået kendskab til Friland,
6. Gennemført gruppearbejde omkring permakulturdesign af en have.

PRISER
Normal: 1350 kr. inklusiv overnatning i cirkusvogn/hus og forplejning
Studerende m.fl: 950 kr. inklusiv overnatning i telt og forplejning
Obs: Der kan højest være 10 deltagere på kurset.

PROGRAMMET (CA. TIDER)
FØRSTE DAG: LØRDAG D. 3. MAJ 2014

ANDEN DAG: SØNDAG 4. MAJ 2014

Tid

Aktivitet

Tid

Aktivitet

09:00

Ankomst

08.00

Morgenmad

09.30

Introduktion og overblik over kurset

09.00

Check in og opfriskning af dagen i går

10.00

Lidt historie og En Kop Permakultur Te

09.45

Designprocess

11.00

Input-output analyse

10.15

Designøvelse

11.45

Pause

11.00

12.00

Permakultur etik

13.00

Frokost

Besøg i Permakulturhaven Myrrhis på
Friland ved Karoline Nolsø Aaen eller
Tycho Holcomb

14.00

Observation i haven

12.15

Toves have – jord, vand, vind og sol

15.00

Permakultur principper

13.00

Frokost

15.45

Pause

14.00

Toves have design

16.00

Et overblik over permakulturen

15.45

Fremlæggelse af designopgave

17.15

Pause og så i gang med at lave mad
sammen

16.15

Evaluering

16.45

Spørgsmål

18.30

Aftensmad

17.00

Farvel og kom godt videre (bus fra
Feldballe kl. 17.19 mod Århus)

Måske en film, sauna

UNDERVISER: CATHRINE DOLLERIS
Cathrine er uddannet geograf og har arbejdet med udvikling på landet i lokale
samfund i Sydøstasien og Nepal. Geografi handler om relationen mellem samfund,
menneske og natur og er en helhedsorienteret tilgang til verden ligesom permakultur.
Det bragte hende til at tage Permakultur Design Certifikat på New Zealand i 2010,
samt uddybende kurser i permakultur. Siden 2011 har hun undervist i og formidlet om
permakultur. Hun sidder i Permakultur Danmarks bestyrelse, er partner i et Europæisk
undervisningsfællesskab og har startet LAND Danmark, som er et permakultur
”Læring og Netværk Demonstrationsprojekt”.

STEDET
Tove Bangs lod på Friland! Friland
11, 8410 Rønde, Syddjurs

KONTAKT
Tilmeldingsskema her!
Cathrine Dolleris:
catshop@gmail.com
20 41 1586

