
Kurser Värnamo Folkhögskola  •

Teaterfolk
Teaterfolk är en utbildning för dig med intellektuell 
funktionsvariation.      

Hösten 2019 slår Värnamo Folkhögskola upp dörrarna för 
en ny utbildning: Teaterfolk. Det är en tvåårig heltids- 
utbildning inom teater och scenframställning.  
Utbildningen finansieras med hjälp av Allmänna 
Arvsfonden. 

Om du inte bor i Värnamo så kan du bo på skolans 
internat där det finns möjlighet till visst stöd i 
vardagen. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
År 1 fokuseras på grundläggande drama och 
teaterövningar. På schemat finns röst, rörelse, drama, 
improvisation och kurser som syftar till att utvecklas socialt 
och självständigt. 

År 2 fokuseras på teaterproduktion och att 
framträda inför publik. Vi kommer också att jobba med 
ledarskap, du som deltagare kommer att få prova på att 
leda andra deltagare på skolan. 

Under utbildningen kommer vi att besöka professionella 
teatrar. För oss på Värnamo Folkhögskola är det viktigt 
med integrering och därför jobbar vi ibland med deltagare 
från skolans andra kurser.
 
Som deltagare på folkhögskolan får man vara delaktig i 
gemensamma aktiviteter, det kan till exempel handla om
språkcaféer, må-bra dagar, kurser och middagar. 

KURSER SOM INGÅR:
Produktion & scenisk gestaltning: Arbete med 
teaterföreställningar.
Rörelse: Dans, motorik och avslappning.
Musik & röst: Röstövningar och sång.
Improvisation: Drama och teaterövningar.
Läs & skriv: Läsa och skriva texter i olika genrer.
Teaterrelaterade ämnen: Grunderna i ljud, ljus och 
scenografi m.m.
Livskunskap: Omvärldskunskap blandas med praktiska 
moment som till exempel matlagning.
Skapande: Prova olika tekniker såsom måleri och teckning.

Vi samarbetar med  Smålands Musik & Teater, 
Mora Folkhögskola och FUB  Värnamo.

Särskild kurs

FAKTA

LÄNGD
2 år 

ANTAGNINGSVILLKOR
Minst 18 år. Antagning sker genom besök på 
skolan samt personlig intervju.  

ANSÖKAN
Senast den 1 maj.
Ansök här:  
www.rjl.se/Varnamofolkhogskola/Ansokan

KOSTNAD
Utbildningen är kostnadsfri men eventuellt 
tillkommer kostnader för en del material 
och studieresor. 

LÄSÅRSTIDER
Hösttermin vecka 34 – 51.
Vårtermin vecka 2 – 23.
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