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Kulturhuset i Ytterjärna
Onsdagar 8.45 - 11.45
Vi har här nöjet att presentera programmet
för 2020. Konceptet är detsamma som
föregående år: Föreläsningarna ingår i
LäS-utbildning och är öppna för alla som
är intresserade av att komma vidare i sitt
arbete genom stimulerande föreläsningar
och möten.
För verksamheterna i Järna med omnejd
har föreläsningsserien visat sig vara ett
enkelt sätt att möta medarbetarnas behov
av fortbildning, nya kunskaper och
inspiration. Ett tjugotal verksamheter
abonnerar redan på serien och det finns
utrymme för flera.

Abonnemanget kostar 1.300:-/år för alla
fem tillfällen. Det går också att köpa
biljetter till enstaka evenemang. Biljetten
kostar då 350:-/gång inklusive fika.
För att skaffa abonnemang kontakta:
gerard@jarnaakademi.se. Biljetter till enstaka
evenemang kan köpas via
www.jarnaakademi.se eller vid Kulturhusets
biljettkassa direkt före evenemanget.
För mer info: gerard@jarnakademi.se

I samarbete med

29 januari: Skärmtid och hälsa
Mattias Ribbing är författare till fyra böcker om
hjärnan och lärande samt trefaldig svensk mästare i
minne.
Han föreläser om hur hjärnan påverkas av de skärmar
som har tagit över våra liv. Han talar om de negativa
aspekterna men även om hur vi kan utveckla de bästa
strategierna för en hjärnsmart användning av våra
mobiltelefoner, röra oss inom de olika sociala
medierna och bemöta den nya tekniken i allmänhet.

MATTIAS RIBBING

11 mars: Att vara människa
För andra gången kommer Lasse Berg, författare till
Gryning över Kalahari: Hur människa blev människa,
på Kulturhuset och pratar med oss om att vara
människa. Den här gången ska Lasse också tala om
dottern Linda, som gick bort 34 år gammal, efter en
osannolik olyckshändelse i hemmet.
Sorgen efter den olyckan är driftkraften bakom Lasses
senaste bok Ändå inte försvunnen, där Lasse talar om
den djupa saknaden efter dottern men också om hur
erfarenheterna från Kalahari i Afrika hjälpte honom
att förstå både henne och tillvaron bättre.

LASSE BERG

22 april: Att leva är livsviktigt
Alexander blev Alexandra. Alexandra Martina
Jenssen Zoffman ska berätta om orkanen som tog
plats i hennes liv och ska växla berättandet med musik
och sång.
Alexandra ska berätta hur det är att födas i fel kropp,
att anpassa sig till en kropp som inte är ens. Hon ska
berätta hur världen bemött henne i sina mörkaste
stunder, om trångsynthet men också om människans
fantastiska förmåga att hjälpa, stötta och finnas till
för varandra.

Alexandra ska väva sin föreläsning med sång med
Kent Steén som ackompanjatör

ALEXANDRA JENSSEN

9 september: Angår oss antropocen?
Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och
professor i miljöhistoria vid KTH, och kommer att
berätta om diskussionerna kring idén om människans
tidsålder.
Han föreläser utifrån sin bok Antropocen, en essä om
människans tidsålder och talar om det som numera
betraktas som en ny geologisk epok.
Hur ser den framtida relationen ut mellan människan
och jorden och hur kan vi förstå den framväxande
nya vetenskapliga världsbilden?

SVERKER SÖRLIN

4 november: Den antroposofiska sinnesläran
Ursula Flatters är läkare, spec. i allmän medicin och en av
eldsjälarna bakom Vidarkliniken i Järna, där hon har verkat
under en stor del av sitt yrkesliv.
Steiners sinneslära har alltid varit ett ämne som engagerat
Ursula och både som läkare och antroposof är det någonting
som hon ständigt återkommit till för att att bättre förstå
människan i sin helhet.
Ursula kommer att tala om hur Steiners lära om de tolv
sinnen kan vara till hjälp för alla som arbetar inom
pedagogiken, läkepedagogiken och socialterapin.

URSULA FLATTERS

