Inbjudan till

Bedömningsträning

på Nationell nivå
för posthistoriska utställare
Lördagen 3 september kl. 13.00-16.00
GOTHEX 2011
Exercishuset på Heden i Göteborg
Denna Bedömningsträning på Nationell nivå är för utställare av posthistoria som erhållit
nationell kvalificering (minst 65 poäng) och genomförs på den nationella utställningen GOTHEX 2011.
Bedömningsträningen omfattar en genomgång av bedömningskriterierna: Bearbetning, Kunskaper,
Kvalitet och Sällsynthet i den posthistoriska klassen. Praktiska studier av bedömningskriterierna i
särskilt utvalda posthistoriska exponat på utställningen följt av gemensam diskussion är ett av
delmomenten. Kursdeltagarnas egna utställda exponat på plats kommer också att diskuteras. Dessa
speciella utvalda exponat tillsammans visar bra och olika exempel på ”hur man kan göra” för att kunna
erhålla höga poäng i dessa bedömningskriterier. Fokus är på konceptet, bearbetningen och planen men
även materialval finns med för att ge mer helhet.
Syftet är att dels ge utställare förståelse för vad en jury bedömer och ökad kunskap för hur man
kan göra i olika bedömningskategorier för att få så bra poäng som möjligt. Detta betyder att utställare
skall bättre kunna bedöma nivån på egna och andras posthistoriska exponat.
Genomförandet av kursen sker bland de utställda ramarna, på plats i utställningshallen.
Bedömningsträningen genomförs i en grupp omfattande maximalt 10 deltagare.
Bedömningsträningen kommer att ledas av Richard Bodin, nationell juryman med posthistoria
som huvudklass, mycket rutinerad utställare på internationell nivå samt kursledare för utställarkurser.

Anmälan skall ske skriftligen per e-post eller allmän post till undertecknad,
absolut senast den 15 juli 2011.
Kursavgift: 200 SEK / deltagare.
Eftersom träningen är begränsad till maximalt 10 deltagare, tillämpas principen ”först till kvarn”.
I anmälan vill jag ha namn, adress, tel.nr och e-postadress, den senare till vilken mer
information inför bedömningsträningen och om deltagarnas förberedelser kommer att skickas till efter
anmälningstidens utgång. Ni som ej har e-postadress kommer att kontaktas på annat sätt.
Välkomna!
Richard Bodin
E-post: fnpost@hotmail.com

Vitnäsv. 19, 14242 Skogås
Tel: 08 - 709 76 02

