TATTOOKURSUS i Ringkøbing for 599kr
RINGKØBINGGARDEN og LGF afholder kursus i
Ringkøbing d. 20.-22. april

Kurset finder sted fra lørdag d. 21. april kl. 8:30 til søndag d. 22. april kl. 15:00 (det er dog
muligt at ankomme allerede fredag) på Alkjærskolen - Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing. Efter
tilmelding vil deltageren og garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter tilmeldingen er
registreret. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest søndag den 1. april 2018.
Afbud mindre end 14 dage før kursets afholdelse refunderes ikke.
Tilmelding sker via mail med oplysning af navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt
foreningens kontaktperson (navn og e-mail). I vil efter oprettelse blive spurgt om erfaring, så vi
kan tilpasse kurset på bedste vis til de deltagere, der er tilmeldt. Vi opretter ikke kurset, hvis der
er færre end fire tilmeldte.
Indkvartering sker på den lokale skole og alle måltider er inkluderet i kursusprisen.
Er der spørgsmål vedr. tilmelding eller indhold kontakt Kursuschef Sabrina
Pedersen på kursus@lgf.dk eller tlf. 60 19 77 69.
Kurset handler om opbygning, sammensætning og udvikling af tattoo/show med masser af
inspiration og nye tankegange.
Kurset henvender sig til personer som er ansvarlig for udvikling og undervisning af show/tattoo,
såsom tattooinstruktører, koreograf, major eller andre relevante instruktører.
Der vil være fokus på alt fra design til musik, fra koordinering til performance, en musikalsk og
visuel rådgivning. I vil få ideer til hvad I skal gøre, og ikke mindst ideer til, hvordan I skal gøre
det.
Indholdet er bl.a.
• Hvad er gardens formål med et tattoo og hvordan kan det styrke gardens andre
aktiviteter og mål
• Hvordan skaber den overordnet idé og historie et tattoo.
• Hvordan laver man et tattoo, der passer til gardens niveau.
• Hvilke redskaber kan der bruges i fasen, hvor tattooet skal designes.
• Inspiration: dans, show, gymnastik, stilarter, effekter.
• Musikken og det visuelle design.
• Træningsfasen, hvor tattooet skal indstuderes: Redskaber til at sætte garderne i gang
med tattoo (Fra papir til virkelighed)
• Mål, delmål og træningsplan
• Hvad er en iterativ proces
• Konkurrenceregler: musisk design, visuelt design, musik udførelse, visuel udførelse
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I vil komme hjem med ny inspiration, ideer til undervisningsforløbet og værktøjer til
skriveprocessen.
Underviseren er Lennarth Høiberg som er tidligere showinstruktør i Holbæk Garden og aktiv
instruktør i Nuclear Devils. Han har 20 års erfaring inden for show, design, undervisning og
arrangering.
Lennarts glæder sig til kurset:
Min overordnet ide med kurset er at gøre det aktivt for alle. I kommer til at tegne og designe
både alene og sammen med andre instruktører. Jeg har nogle ideer og erfaringer om hvordan
design, planlægning og undervisning kan optimeres og forbedres, men har samtidig stor respekt
for hvordan hver garde laver deres show. Jeg håber derfor på at alle på kurset har lyst til at dele
egne erfaringer med hinanden, så I får så mange værktøjer med hjem som muligt.
Ser frem til at møde jer!
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