”Kom igång som naturguide”. Workshop – på
naturum i Vålådalen. 11 – 12 januari 2022
En tvådagars inspirerande workshop för
natur-och
.
Härblivande
skriver
du inkulturguider
din huvudrubrik.
Den här workshopen vänder sig till dig som vill börja
arbeta som guide eller som redan arbetar som guide men
som vill vidareutveckla dig.

dig till max två rader

Vi kommer att fokusera på naturupplevelser men det kan
även passa dem som till exempel vill erbjuda
stadsvandringar eller andra kulturella teman.
Syftet med workshopen är att inspirera dig till att satsa
och att du ska känna dig trygg med att guida
internationella turister i naturen och våga ta skäligt betalt
för det.
Vi varvar att vara inomhus och utomhus med kortare
pauser för vandring i omgivningarna. Gemensam middag
på kvällen.

DATUM & TID

Vi vill att du håller
11 JANUARI 09.30-17.00,
12 JANUARI 09.00-14.00

PLATS: NATURUM VÅLÅDALEN
KURSKOSTNAD: 500 KR + MOMS

Kostnad tillkommer för boende
med frukost, 780 kr (+ 300
enkelrum) städning, lakan ingår.
Lunch + middag: ca 440 kr.
ANMÄLAN

Anmäl dig till
eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se
senast den 7 januari.
Ange eventuella matallergier.

Möjlighet till boende på fjällstationen i Vålådalen. Ingår
inte i deltagaravgiften. Betalas på plats.

ARRANGÖR

Lunch och middag betalas på plats.

Länsstyrelsen Jämtlands län.
Marcus Eldh Wild Sweden

Workshop ledare: Marcus Eldh och Sofie Werner.

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA

Max 12 st deltagare.

marcus@wildsweden.com
Eva Jonsson, 010-225 33 55.

Välkommen till spännande dagar!

Eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se

Program
Dag 1.

Tisdag 11 januari

09.30
10.00

Drop-in-fika med smörgås (Ingår i deltagaravgiften).
Introduktion 60 minuter. Presentation av workshopen, syfte & mål
Presentation av kursledare och deltagare.
-Varför är du här?
-Vad förväntar du dig av den här workshopen?
Paus
Grundläggande guideteknik 120 minuter
Lunch
Kunskapsförmedling 60 minuter
Fika (Ingår i deltagaravgiften)
Gästbemötande 60 minuter
Reflektion 30 minuter
Vad tar vi med oss från dagen?
Paus
Gemensam middag

11.00
11.15
13.15
14.15
15:15
15:45
16.45
17.15
19.00
Dag 2.
09.00
10:30
11.30
12.30
13.30
14.00

Onsdag 12 januari
Frukost
Målgrupper 30 minuter
Hållbarhet 30 minuter
Säkerhet 60 minuter
Lunch
Marknadsföring & försäljning 60 minuter
Avslutande diskussion & utvärdering
Vad kan vi och regionen erbjuda framöver?
Slut

Med reservation för ändringar.

D AGE N A NO RD NA S I S A M VE R K AN M E D :

Marcus Eldh Wild Sweden.

