ORPHAN

WISDOM

The Skin of the World - Þorpsvitund & sútun
21.-24. Júní 2016
Félagsheimilinu í Trékyllisvík, Árneshreppi
Vinnustofa með Stephen Jenkinson og Daniel Steramac-Stein

Vinnustofan fer fram á ensku!
In the words of Stephen Jenkinson this is what we will do tand wonder about together these days in June:
“We in the northern hemispheres are living in times of trouble, no doubt. The calving glaciers, the rising waters,
the globalizing assault on what remains of the local, the diverse, the indigenous, the urbanization of populations,
the fading away of small town skills of deep living, all of these we must acknowledge and contend with right there
in the ordinariness of our daily lives, or we won’t do so at all. These few days together will deepen both the sorrow
and the courage needed for that contention, by pondering grief and outrage over the state of the world and our
lives in it, by learning something of older wisdoms and life ways, by learning a renewed village mindedness, the
achievements of elderhood, skills of the hand and the heart. Part ‘primitive skills’ session, part courting of ancestral
presence, part scholarship of older understandings of calendrical and ceremonial life: these are what we propose to
learn about. Consider studying with practitioners. This will be hands-on and hearts-on.
The ages-old skills of hide tanning came from a lived understanding of animal ways, and from a hard earned
ceremonialized understanding of the place of hunting and food preparation in village and personal life. These skills
are rooted in an always renewed and relearned relationship of human life and animal life, a relationship severed
by commercialized, industrialized ways of ‘processing’ animals. This workshop will teach drug free old time
hide tanning techniques and torments, along with a lot of cultural and historical material that will give deep and
memorable substance: a praise song for a hand-made life.”

The Skin of the World - Þorpsvitund & sútun
Skráning og upplýsingar
Vinnustofan hefst 21.júní kl 19 og endar föstudaginn 24.júní kl 15

Vinnustofan

Við byrjum kl 19 þann 21.júní og endum um kl 15 föstudaginn 24.júní.
Athugið að ekki er boðið uppá mat á þriðjudeginum en opið er á Kaffi Norðurfirði í
Norðurfirði. Á leiðinni mælum við með Galdrasafninu á Hólmavík og Hótel Djúpavík.

Matur

Vinsamlegast látið okkur vita á skráningarblaði hvort þið hafið sér óskir í mataræði, ofnæmi
eða annað sem við þurfum að vita.
Innifalið er matur í félagsheimilinu frá miðvikudagsmorgni og fram á hádegi á föstudag (3
máltíðir á dag).

Myndir og
myndbönd
Gott að hafa með

Vinsamlegast ekki taka myndir eða myndbönd á meðan á kennslu stendur.

Verðskrá

Verð fyrir allt námskeiðið er kr 84000 en ef bókað er fyrir 20.apríl og greitt óafturkræft
staðfestingargjald
kr 15000 þá er verð fyrir vinnustofuna kr 77000.
Nemendaafsláttur kr 77000.

Teppi, ferðamál fyrir heita drykki, vatnsflösku og teppi.
Athugið að sængurföt eru ekki í boði á öllum gististöðunum.

Til að ganga frá skráningu og greiða staðfestingargjald vinsamlegast fyllið út skráningareyðublað og hafið samband við Elínu Öglu: elinagla@yahoo.com / s:6633257 (sjá skráningareyðublað).

The Skin of the World - Þorpsvitund og sútun
Skráningareyðublað
Vinsamlega fyllið inn og sendið til elinagla@yahoo.com

Fullt nafn:

Heimilisfang:

Tölvupóstur:
Sími:
Sérstakt mataræði
(ofnæmi eða annað
sem þarf að taka
fram):
Nánast aðstandandi
eða sá sem á að hafa
samband við skyldi
eitthvað koma uppá:
Fullt nafn
Heimasími
Farsími
Tölvupóstur
Hvar er gist:
Ef komið er með flugi á Gjögur og óskað
er eftir fari þaðan
vinsamlegast skráið
það hér:
Annað sem þarf að
koma fram (óskað er
eftir rúmfötum, börn
sem þurfa pössun eða
annað):

