DET LEKFULLA
MELLANRUMMET
Här knådas vår barnsyn
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Tillsammans
formar vi var varld

Vår syn på barn är inte statisk, utan ett livslångt
knådande utifrån kultur och kontext. Kan vi
möta barn, både som tåliga maskrosor och
känsliga orkidéer? Finns det utrymme för varje
barn att växa utifrån sina unika förutsättningar?

Forskning visar hur lärande, lekfullhet och
rörelse hänger samman – det friska smittar av sig.
En helhetssyn som öppnar upp enorma möjligheter! Hur tar vi hand om denna potential?

Monica Gustafsson-Wallin, socionom,

Tor Våge, pedagog, musiker,

barnrättsstrateg, föreläsare och moderator.

LAYOUT: FANNY REINHOLTZ, KARLSTAD, 2019

Tillsammans
knadar vi var barnsyn

underhållare och författare.

En föreläsnings-show har tagit form!
Vi kallar den Det lekfulla mellanrummet. En show som berör och ger hopp.
Här synliggörs balansen mellan det strikt odlade och det fritt växande.
Här äger samspelet rum mellan det mätbara och det omätbara, mellan
vuxet och barnsligt, mellan kontroll och tillit.
I mellanrummet zoomar vi ut, öppnar upp sinnen och ser med nya ögon
hur lek, kreativitet och glädje samspelar med våra kodade strukturer.
Och hur hör allt detta ihop med barnsyn och barnets rättigheter?
Välkommen på en upptäcktsfärd i mellanrummet – här tar det nya form!
NYFIKEN? Kontakta oss på monicagw64@gmail.com eller tor@imellanrummet.se
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VI HAR EN
TYDLIG FORM

..

VI AR FLEXIBLA

Formatet på föreläsningsshowen är 2x40
minuter + 15 minuters paus.
Vi behöver en golvyta på minst 5 meter
bredd x 4 meter djup.

Vi är öppna för att vår medverkan kan vara
kortare. Eller längre, där dialog och
reflekterande samtal ges större utrymme.

Vår målgrupp är alla som arbetar med
människor och samhällsfrågor.

Ni kan vara hur få eller hur många som helst.

Bilden i foldern (vår kuliss på scenen) är ett
verktyg som hjälper oss att se strukturer,
organisationer och vår samtid med större
skärpa.

Vi har lång erfarenhet av att möta olika
verksamheter, professioner, organisationer.
Vi målgruppsanpassar alltid.

Vi vill tillsammans med er skapa reflektion
och lärande.

I föreläsningsshowen blandar vi friskt musik,
lekfullhet och dialog.
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