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Naturvägledning om fåglar - seminarium i Falsterbo
19-20 oktober 2017 
 
"Våga förenkla! Du behöver inte vara expert på fågelarter för att kunna inspirera till ett bredare fågelintresse!" 
Det är ledorden när CNV återigen ger seminariet Naturvägledning om fåglar, som vi arrangerade tillsammans med
naturum Getterön i april, och som då snabbt blev fulltecknat. 
Vi vänder oss till alla som vill arbeta med kommunikation om fåglar för allmänheten. 
Seminariet äger rum på Falsterbo kursgård och inkluderar bland annat tips från flera professionella fågelguider
samt besök på Falsterbo fågelstation och naturum Falsterbo. 
Information har tidigare gått ut om att detta seminarium skulle äga rum. Nu finns program och anmälan på
www.cnv.nu.
 
Varmt välkommen!
Anders Arnell, ledare för seminariet

Program för fågelseminariet 
 
Torsdag 19 oktober
15.00: Intro och återblick till Getterön
15.30: Guidning och respons, Fåglar i vår närhet
16.30: Ny teknik för demokratisk fågelskådning
18.00: Mingel och allas bästa tips
19.00: Middag och ev kvällsaktivitet
Fredag 20 oktober
07.30: Guidning Falsterbo fågelstation
09.30: Fågelguidens tips och knep
10.30: Stadsfåglar som start för naturintresse
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13.00: Guidning naturum Falsterbo
14.30: Fika och avslutning
 
Läs mer och anmäl dig här!
Varmt välkommen till inspirerande dagar!

Storytelling för naturvägledare
 
Muntligt berättande är ett kraftfullt redskap för att ge
besökarna oförglömliga upplevelser, som skapar glädje
och närvaro hos besökare och guider. Nu får du
möjlighet att fördjupa dina kunskaper i storytelling och
att använda det metodiskt i naturvägledningsarbetet.
Workshop 16 – 17 november på Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm.
 
Några platser kvar!
 
Läs mer och anmäl dig här!

Hjälp oss puffa för Gilla
naturen! 
 
Gilla naturen är ett läromedel och en tävling för åk 4-6
om att uppskatta och uppmärksamma barnens natur.
Vinsten i tävlingen är en klassresa till en nationalpark.
Tio finalister blir dessutom del i en utställning om barns
tankar om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i
Stockholm. Tävlingen pågår till 31 oktober. 
 
Läs mer på www.gillanaturen.se och facebook.

Guidekurs 6-10 november 
 
CNV håller i november, tillsammans med en norsk
samarbetspartner, en guidekurs på fem dagar. När
man har gått kursen blir man Certified Interpretive
Guide, enligt Interpret Europes system. Kursen hålls i
Elgå, som ligger i Norge nära svenska gränsen. Antalet
deltagare är begränsat. 
 
Läs mer och anmäl dig här.

På gång för naturvägledare 
 
- Ute är inne, 21-22 september, Nynäshamn
- Interpret Europes konferens, 3-6 oktober, Inverness i Skottland
- Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, 4-6 oktober, Falun
- Naturvägledning om fåglar, 19-20 oktober, Falsterbo
- Guidekurs, 6-9 november, Elgå i Norge
- Inspirationsdagar i tidsresans metod, 15-16 november, Jamtli, Östersund
- Storytelling för naturvägledare, 16-17 november, Stockholm
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Läs mer och kom gärna med tips till CNV:s kalendarium.

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Grupp för
naturvägledare
Välkommen att ansluta dig
till LinkedIn-gruppen
"Naturvägledare i Sverige"
för att diskutera aktuella
frågor med andra
naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen här!

Naturens år 2017:
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är tema för
Naturens år-samverkan. CNV
samordnar nätverkets arbete
under 2017.
 
Läs mer här!

Gilla naturen
Sprid gärna information
om Gilla naturen och
inspirera skolklasser att
delta i tävlingen. 
 
Läs mer här!

 
Hälsningar,
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du vårt nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela oss det via e-post. 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Lena Malmström, 018-67 25 04.
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