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IRLÄNDSKA SPRÅK-OCH
KULTURDAGARNA

 

Helgen den 11-12 mars arrangerar
Medborgarskolan i Skara ”Irländsk språk-
och kulturdagarna”. Kursen vänder sig till
dig som vill lära dig mer om Irland, har ett

intresse för irländsk kultur, är allmänt
språkintresserad eller som undervisar i
engelska i grundskola eller gymnasium.

Kursen är en unik möjlighet att fördjupa
dina kunskaper i den irländska kulturen,
språket och historien. Céad míle fáilte!

 
800 kr för båda dagarna!
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PROGRAM 11-12 mars - alla programpunkter dagtid
sker på Medborgarskolan Stortorget 1 i Skara
LÖRDAG 11/3
9.15-9.45     Registrering, kaffe och smörgås.
9.45-10.00     Presentation av kursen, lärare och deltagare.
10.00-10.15    A short introduction to the Irish language
10.15-11.00    Föreläsning: ”English as it is spoken in Ireland”. Catherine MacHale Gunnarsson föreläser om hur iriska ord och uttryck har
letat sig in i det engelska språket på Irland.
11.00-11.15 Kaffepaus
11.15-12.15 Språklektioner i iriska på tre nivåer. Nybörjare, medel och avancerad. Meddelas vid anmälan.
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15   GAA workshop: Dúbhan Ó Longáin föreläser om Irlands största idrottsorganisation GAA, dess fascinerande historia och om de
irländska nationalsporterna hurling och gaelic football. För den som vill finns även möjlighet att pröva på grunderna i hurling.
14.15-14.30   Kort paus
14.30-15.45 Språklektioner + Sångworkshop för nybörjarna i iriska.
15.45-16.15 Fika
16.15-17.15 Föreläsning:”The history of the Irish language
in the Irish educational system”. Dúbhan Ó Longáin föreläser om det irländska utbildningssystemet på Irland och undervisningen i det
iriska språket från förra sekelskiftet fram till idag. Han berättar även om hur inställningen till språket har förändrats över tid.

 
19.00-19.45 Konsert med Catherine MacHale Gunnarsson (sång) och Oscar Genstrand (gitarr). Catherine och Oscar framför en repertoar
med sånger ur den irländska sångtraditionen på både iriska och engelska. PLATS: SKARA BIBLIOTEK, Prubasalen.

 
Irländsk pubkväll på Kråks värdshus: Efter konserten med Catherine och Oscar blir det irländsk pubkväll med en riktig "Irish music
session" i den historiska miljön på Kråks värdshus. Musiker från TIMSIG (The Irish Music Session In Gothenburg) spelar irländska ”jigs” och
”reels”. Du får gärna stämma upp en sång och ta gärna med dig instrument om du vill vara med och spela.

 
SÖNDAG 11/3
9.00-9.30   Drop in och enkel morgonfika
9.30-11.00 Språklektioner
11.15-12.15 Story telling: Gregory Darwin föreläser om den irländska berättartraditionen: om berättarna, i vilka sammanhang historierna
berättades och kopplingar till berättartraditioner i andra delar av världen. Föreläsningen avslutas med några av sagorna ur den irländska
berättartraditionen.
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.45 Språklektioner
14.45-15.00 Fika
15.00-16.00 Céilí dance: Irländsk sällskapsdans under ledning av Eva Straumann, som under många år har varit aktiv i en irländsk
dansgrupp i Schweiz.  
16.15-17.15 Föreläsning: ”From Conradh na Gaeilge to An Dream Dearg - Irish language activism over the years”
Dúbhan Ó Longáin föreläser om de irländska språkaktivister som genom historien har organiserat sig för att återuppliva det iriska språket
under 1900-talet fram till idag.

 
Mer info om kursens lärare finns på vår hemsida i samband med anmälan. Vid frågor: Hör
av dig till Staffan Berlin, via mail staffan_52@hotmail.com eller telefon 070-314 51 73. 


