
Med hilsen Initiativkretsen for Eurytmiutdanning Norge:
Angela Seitz, Anita Myhre Singdahlsen, Beathe Disington, 
Gudrun Sanden og Julia  Fernander Smit

Eurytmiutdanning Norge støttes av Steinerskoleforbundet i Norge 
og Eurytmistforbundet i Norge.

Eurytmistforbundet er registrert i Brønnøysundsregisteret (Org.nr. 996 668 630) og ledes 
av et styre som  sender ut informasjon om aktiviteter av interesse for medlemmene, tar 
imot søknader om støtte til eurytmiprosjekter og gir midler til disse når det er økonomi til 
det.

Styret arbeider uten godtgjørelse, og det er medlemmenes innbetalte kontingenter som 
gir mulighet til å støtte eurytmister som søker.

Kontakt:
info@eurytmistforbundet.com | beathe.di@hotmail.com | www.steinerskoleforbundet.no

Facebook: 
Eurytmiutdannelse på Deltid

Det er mulig å tegne støttemedlemsskap i Eurytmistforbundet, og være med på å 
støtte arbeidet for eurytmi i Norge. Konto nr. 12540518449

For søknadsskjema og påmelding, eller mer informasjon om utdanningen 
ta kontakt med initiativkretsen på: 
EurytmiutdanningNorge@steinerskolen.no

Eller Gudrun Sanden
 +47 988 56 013 |  gudrun.sanden@steinerskolen.no

GRUNNUTDANNING 
/ INTENSIVKURS 

I EURYTMI



Grunnutdanning 
/ Intensivkurs 
i Eurytmi 2018/19
Grunnutdanningen er godkjent som første 
del av en Diplom eller Bachelor utdanning 
i  Eurytmi av Seksjonen for Musikk, Språk og 
 Eurytmi ved Goetheanum i Sveits. Utdanningen 
/ intensivkurset går over to år på deltid, og vil 
tilsvare første året ved et  fulltidsstudium ved 
en  anerkjent  høyskole, og kan  videreføres ved 
 akkreditert høyskole til Bachelor eller Master.

Det er mulig å besøke deler av den modulba
serte grunnutdanningen. Det kan gjelde som 
fordypning eller i ntensivkurs, og kan senere 
bygges inn som deler av grunnutdanningen. 
Studiet søker å  imøtekomme Steinerskolenes 
behov for eurytmilærere. Det legges opp til 
en  konkret øvende studiehverdag med vek s
ling mellom undervisning, selvstendig arbeid 
og praksis. Grunnutdanningen starter med to 
intensive uker under Oslokursene, og fortset
ter med en helgesamling i måneden hele stu
dieåret. Det er ønskelig å knytte studentene til 
eurytmister/mentorer på de forskjellige skoler 
og institusjoner for ukentlig øvetid der dette er 
mulig. Det forventes at studentene øver selv
stendig på egen hånd, og setter av tid til dette. 

Eurytmi er en ung bevegelseskunst som vil ska
pe et uttrykk som forener bevegelse, musikk og 
språk. Studiet tar også sikte på å gi fordypning 
i poetikk, musikk, maling, geometri m.m. 

Datoene for samlingene høsten 2018 er: 

Uke 30 og 31 i samkjøring Oslokurset.
24. til 26. august (uke 34)
21. til 23. september (uke 38)
19. til 21. oktober (uke 42)
16. til 18. november (uke 46)
14. til 16. desember (uke 50)

Datoer våren 2019:

11. til 13. januar (uke 2)
8. til 10 februar (uke 6)
8. til 10. mars (uke 10)
5. til 7. april (uke 14)
3. til 5. mai (uke18)
31. mai til 2. juni (uke 22)

Eurytmiutdannelsen er en selvutviklingsprosess som arbeider ut fra en antroposofisk menneske 
– og verdensbilde. Eurytmi har berøringsflater til andre former for uttrykksdans og bevegelses
kunst, og arbeider energetisk fordypende med eurytmi og bevegelse i en moderne kontekst.
Eurytmistudenten vil møte et kunstnerisk, dynamisk bevegelsesarbeid som søker å være både 
improviserende, erkjennende, meditativt og pedagogisk forskende.

Eurytmikursene er for alle som er interessert i personlig utvikling gjennom bevegelse.

Underviser Gudrun Sanden er eurytmilærer, spesialpedagog og fiolinlærer ved Steiner skolen 
i Hurum. Hun er utdannet eurytmist, spesialpedagog og musikkpedagog ved  Høyskolen i 
Järna 1982-1988, med oppgradering til Bachelor grad i eurytmi ved Den Norske Eurytmihøy-
skole i 2007. Sceneeurytmi, workshop og kurs ved Goetheanum, Sveits 1988-1998. Euryt-
milærer ved barnehager og steinerskoler i Norge fra 1998, Forestillinger for barn og voksne 
fra 1999. Kurs og perioder ved Steinerhøyskolen siden 2000. Underviste ved Den Norske 
Eurytmihøyskole 2001-2004.

Søknadsfrist 1. juli

Enkeltsamlinger:   NOK     2.200 
Ett semester: NOK   11.500
Ett skoleår:  NOK   20.000 

Søknaden er bindene og gjelder for det tidsrommet det er søkt for. 
Ved gruppedeltagelse for kollegier og andre utarbeides individuelle avtaler.

Med en utdanning som eurytmist 
kan du  arbeide med:

• Undervisning av barn og   
    unge i Steiner barnehager, 
    Steinerskoler og som 
    selvstendig kursholder
• Terapeutisk eurytmi for barn,    
   unge og voksne
• Sosial eurytmi for grupper av  
    mennesker, på arbeids          
   plasser og i   kollegier
• Vitaleurytmi
• Sceneeurytmi
• Forskning innen dans, 
   terapeutisk eurytmi, 
   pedagogisk eurytmi m.m.


