Kinakurs i Kina, läsåret 2019 - 2020
Kinakursen ger dig möjlighet att uppleva ett annorlunda vardagsliv i Kina och
under nio månader studera och praktisera det kinesiska språket. Den ger dig
också en lockande inblick i en av världens äldsta civilisationers spännande
historia och rika kultur. Samtidigt får du uppleva pulsen och de senaste
trenderna i ett land som utvecklas och förändras explosionsartat. Kursen är
utlokaliserad till Kunming, som är huvudstad i den fascinerande provinsen
Yunnan i sydvästra Kina.
Övergripande mål för kursen:
• Att ge en översikt över dagens Kina och kinesiskt tänkande genom dess
historia, filosofi, religion och kultur.
• Skapa reflektion kring omvärlden, skillnader mellan olika länder och
kulturer samt synen på människan i öst och väst.
• Att ge en introduktion till det kinesiska språket genom aktiva språkstudier
som syftar till att klara av en enkel kommunikation på vardagsnivå.
• Fördjupa dialogen och förståelsen omkring tro och livsfrågor utifrån ett
västerländskt perspektiv med utgångspunkt från Nordica Arts Center´s
vision: ”Stimulating reflection on human worth as expressed in various art
forms”.
Kursen bygger på studenternas nyfikenhet och intresse att lära om Kina: dess språk,
historia, kultur och religion. Kursen är tematiskt upplagd. Under varje tema, som
sträcker sig över två till tre veckor söker vi kunskap tillsammans genom
föreläsningar, litteratur, filmer, dialoger, studieresor, workshops, studiebesök och
möten med människor i deras vardag. Du får möjlighet till en djupare förståelse av
Kina och dess omvärld, se världen utifrån ett nytt perspektiv i mötet mellan öst och
väst, och genom att jämföra våra olika världsbilder.
Kursen handlar också om reflektion, att fördjupa förståelsen av sig själv och sin
bakgrund i mötet med människor från en annan kultur och religion. Främst gör vi
denna reflektion utifrån ett västerländskt kristet perspektiv. Att föra dialog omkring tro
och livsfrågor med människor från olika bakgrund ger spännande inblickar i andras
liv och tänkande. Detta sker genom diskussion med inbjudna gäster, genom
reflektionsövningar och studiebesök.
Kursen är förlagd till det unika skandinavisk-kinesiska kulturcentret Nordica Arts
Center där du som student gör praktik. Kulturcentret är en mötesplats för människor
från olika kulturer och utgör en perfekt bas för dig som student. Nordica Arts Center
är 2019 i en helt ny stadsdel i södra Kunming och man har fått nya fräscha lokaler
med nya möjligheter och utmaningar.

Välj spår
Inom kursen väljer du ett av våra tre spår: Kultur, Språk eller Diakoni (Socialt arbete)

Fördjupningsspår Kultur:
För dig som är intresserad av kultur som; musik, sång, instrument, dans,
design eller bildkonst.

Du får möjlighet att utveckla ditt eget artisteri i mötet med människor som delar din
passion. Vare sig du har stor erfarenhet inom kulturområdet eller helt enkelt är
intresserad av musik, dans eller konst, kan detta vara något för dig under ett läsår i
Kina. Du får också möjlighet att finnas med i workshops för barn och unga inom olika
konstarter.
Under året får du möjlighet att träffa konstnärer och artister och lära av dem. Du får
prova på olika delar av kinesisk kultur som t ex kalligrafi, traditionellt kinesiskt
måleri, etniska minoriteters traditionella danser, modern dans, och traditionella
kinesiska instrument.
Vi deltar på olika sätt i de olika kulturevenemang som anordnas på Nordica Arts
Center. Det kan vara genom att hjälpa till i det praktiska arbetet runtomkring scenen
eller galleriet t ex med ljud och ljus, sätta upp utställningar eller ibland att vara med
på scenen. Några av våra mest begåvade studenter har fått delta med egna
konstverk i Nordica Arts Center utställningar.
Du kan fördjupa ditt eget skapande, upptäcka andra konstformer och uttryckssätt,
tillsammans med dina kurskamrater och med andra unga kinesiska musiker, dansare
och artister.
”Jag har verkligen gillat att pröva på så mycket olika praktiska saker och
konstformer.”
”Mina lektioner (i det kinesiska sträng-instrumentet Pipa) var väldigt bra och
min lärare var fantastisk. Jag utvecklades verkligen.”
(f d kursdeltagare)

Syfte
• Att ge en fördjupad förståelse för konst och kultur.
• Att ge möjlighet till fördjupning inom konst, kultur och kreativt arbete styrt av
ditt eget intresseområde, på egen hand och/eller i grupp.
• Ge tid och möjlighet till att på egen hand och tillsammans med internationella
lärare utveckla ditt eget skapande och artisteri.
• Att skapa möjlighet till att utveckla workshops för barn och unga, konserter,
sceniska föreställningar, foto/ konstutställningar tillsammans med
artister/konstnärer, personalen på Nordica Arts Center eller tillsammans med
kursdeltagarna.
• Att skapa möjligheter att möta och prova på olika kinesiska kulturuttryck i
dans, bild, hantverk och musik.

Fördjupningsspår Språk: För dig som är intresserad av språk erbjuder vi en
unik möjlighet att läsa en folkhögskolekurs med en introduktion till det
kinesiska språket.
Vi vill framför allt hjälpa dig att upptäcka och studera det kinesiska språket. Det bästa
sättet är att prova på att läsa kinesiska på plats i Kina där nya tillfällen ges varje
dag att använda dina språkkunskaper, vilket ger stora möjligheter
till snabb utveckling.
Vi är den enda folkhögskolan som erbjuder denna möjlighet att i en trygg miljö bli
utmanad att prova din förmåga och utvecklas. Språkstudierna kompletteras
med studier om Kina som land och dess kultur vilket ger en mer holistisk bild av
språket och gör din kunskap bredare.
Vår lärare i kinesiska är universitetslärare i Kunming. Språkundervisningen sker inom
ramen för ett formellt samarbete mellan Nordica Arts Center och Yunnan University
of Nationalities (Minzu).
Kunskaperna i engelska utvecklas också under året, då de flesta lektioner är på
engelska och eftersom engelska är det gemensamma språket på kulturcentret
Nordica Arts Center. Väljer du fördjupningsspår Språk är du också med och tränar
kineser som är intresserade av att lära sig engelska, genom olika aktiviteter som tex
”English corner”.
”Jag har tyckt att kinesiska är jättekul! Det är något jag vill utveckla i
framtiden.”
”Mycket bra kinesiskalektioner! Bra tempo i utbildningen. Lätt att få individuell
hjälp och en god atmosfär.”
”Jag gillade verkligen vår lärare. Hon anpassade sig till oss och försökte
verkligen förklara tills vi förstod. Och hon blev en god vän.”
(f d kursdeltagare)

Syfte
• Att ge en introduktion till det kinesiska språket genom aktiva språkstudier som
syftar till
att klara av en kommunikation på vardagsnivå.
• Ge möjlighet till att praktisera kinesiska språket i vardagen i olika
sammanhang på plats i Kina och genom aktiva relationsskapande aktiviteter.
• Ge möjlighet till att utveckla dina språkkunskaper både i engelska och
kinesiska genom att utveckla olika sorters språkkommunikation genom
t.ex. English corner på Nordica AC.

Fördjupningsspår Diakoni: För dig som är intresserad av internationellt
diakonalt arbete och frågor om tro.
Ett läsår i Kina är ett fantastiskt tillfälle till personlig utveckling, och som bjuder på
många överraskningar och utmaningar. Den bekväma zonen i livet tänjs nästan varje
dag, och vår kurs handlar mycket om att ge dig tillfälle att växa som människa. Vi
önskar också att fördjupningsspåret Diakoni ska få bli en språngbräda vidare i livet
för dig, som upplever dess innehåll i samklang med dina drömmar och intressen.
Kina är ett mycket annorlunda land för oss som kommer från Skandinavien. Det
märks i allt mellan kultur och språk till lagar, regler och samhällsbyggande. Allt detta
ger dig unika möjligheter att låta dig utmanas, formas av det du möter i Kina och
därmed utvecklas.
I fördjupningsspåret Diakoni möts vi till frukostgemenskap en förmiddag i veckan och
för att sen fördjupa vår förståelse om oss själva och vilka vi är genom vår tro.
Därefter lägger vi fokus på våra medmänniskor. Vi bjuder in intressanta människor
som berättar om sina liv och ger oss praktiska diakonala insikter. De intensiva
studierna utgår ifrån en distansbibelskola, där vi ser förinspelade föredrag på video
och följer upp med hemuppgifter och samtal. Under veckan har du oftast möjlighet att
ge praktiktid tex på en lokal hjälporganisation, som arbetar med olika utsatta grupper
i samhället. Ett annat viktigt moment i veckans lärande är den egna reflektionen med
journalskrivning. Här funderar du över teorin du tagit del av, samtalen vi fört och vad
du varit med om under veckan, drar egna slutsatser och bestämmer om du vill ta upp
något på nästa Diakoni-träff. Du kommer att få en mentor, och till de samtalen kan du
förstås också ta med dig frågor.
”Jag har lärt mig så fantastiskt mycket och jag är oerhört glad över att jag åkte.
Det har berikat mitt liv och det har varit så häftigt att uppfylla min dröm om att
möta nya människor och bo utomlands ett längre tag”
”Mycket bra bibelstudier! Ett väldigt bra studieprogram. Den teologiska såväl
som den praktiska nivån är bra. Ger också plats för det andliga livet. Boken vi
använde i studierna var bra. Jag har lärt mig mycket!”
”Volontärarbetet var suveränt! Jag älskade att vara på min NGO”
(f d kursdeltagare)

Syfte
• Att ge möjlighet att fördjupa din kristna tro genom studier i Bibeln, i
mentorsamtal samt i mötet med människor från den växande kinesiska kyrkan.
• Ge insikter och förståelse för dagens Kina vad gäller biståndsarbete, genom
olika studiebesök, främst i staden Kunming.
• Utveckla en dialog med människor med annan tro och livsåskådning än din
egen.
Ge möjlighet till olika sorters volontärarbete

Staden Kunming
Kursen är förlagd till Kunming, huvudstaden i den fantastiska Yunnanprovinsen i
sydvästra Kina. Yunnan sprakar av kultur med minst 25 av Kinas 56 etniciteter
representerade. Klimatet är subtropiskt och både landskapet och kulturen är rik och
unik vilket gör provinsen till en populär turistdestination i Kina. Kunming är en snabbt
växande stad där det idag bor omkring 7 miljoner människor. Kina är ett fascinerande
land mitt i en omvälvande tid av förändring och utveckling. Du kommer få uppleva
gammalt och nytt, historia och modernisering och mängder av överraskningar.
Nordica Arts Center
Vårt klassrum har vi på Nordica Arts Center, ett kinesisk-skandinaviskt kulturcenter i
södra Kunming. Placeringen ger oss en unik möjlighet till att möta lokalbefolkningen i
alla åldrar i ett stort nybyggt komplext i den nya stadsdelen Raintown.
Nordica Arts Center är en mötesplats för människor från öst och väst, för familjer
med barn och unga, konstnärer, musiker, dansare, studenter och volontärer. Där
presenteras nya kulturevenemang hela året runt; utställningar, konserter,
föreläsningar, performances och workshops. Evenemangen vänder sig till alla åldrar
med ett rikt kulturutbud. Nordica Arts Centers utbildningsverksamhet växer och för
närvarande planeras det för ”Childrens Arts Academy”, som startar under hösten
2019, med kursverksamhet för barn och vuxna.
Visionen för Nordica Arts Center är
”Stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”.
Kulturcentrets syfte är att vara en mötesplats mellan öst och väst och att stimulera
reflektion omkring livsfrågor i alla de olika event som genomförs. Det drivs av
kinesisk och internationell personal som ansvarar för utbildning, galleri och olika
scenframträdande med musik och dans.
Introduktionen i Kina
Läsåret i Kina börjar med en kort studieresa till Beijing följd av två veckors
introduktion med allt praktiskt du behöver veta för att leva i Kina, introduktion till
lärare, schema och till Nordica och dess personal.
Läsåret 2019 - 2020 kommer vi också att förbereda för den stora invigningen av
Nordicas nya lokaler och eventen i samband med denna.
Det kinesiska språket
Målet är att ge alla i kursen en övergripande introduktion till det kinesiska språket
genom aktiva språkstudier som syftar till att klara av en kommunikation
på enkel vardagsnivå. 4-8 timmar per vecka är lärarledd undervisning med lärare
från Minzu-universitetet (Yunnan University of Nationalities).
Kinakunskap
Genom olika teman söker vi tillsammans fördjupa vår kunskap om Kina. Vi ser på
Kina ur ett historiskt, geografiskt, filosofiskt/religiöst och kulturellt perspektiv när vi
jobbar med våra olika teman: Ung i Kina, Skolsystemet i Kina, Mat i Kina, Makt i
Kina, Kina i världen, Religion och filosofi i Kina, Kultur i Kina, Fattig och rik i Kina,
Jämlikhet i Kina och Miljö i Kina. Varje tema sträcker sig över två till tre veckor.

Grunden i lärandet är studenternas nyfikenhet och intresse och utifrån detta planerar
vi föreläsningar, litteratur, filmer, dialoger, studieresor, workshops, studiebesök och
möten med människor i deras vardag.
Kreativt arbete
Genom möte med kinesiska lärare som på olika sätt arbetar med konst,
som tex musik, målning, kalligrafi, dans eller keramik, får du smaka på olika kreativa
uttryckssätt från den kinesiska kulturen. Som student kan du välja att arbeta inom ett
område som intresserar dig, både individuellt och i grupp, såväl med lärare som på
egen hand.
Dialog och reflektion
Det ges tid för gruppen att reflektera kring livet och tro. Genom att möta och lyssna
på människors olika livsberättelse och föra dialog kring livsfrågor, delar
vi tankar kring viktiga frågor.
Klasstid
Varje vecka finns tid för klassen att samtala och planera. Det är viktigt att du som
student är med och påverkar innehållet i kursen och schemat, liksom utvecklingen av
kursen som helhet. Här finns också tid för planering och uppföljning av det praktiska
arbetet.
Praktik
En viktig del av kursen är praktiken på Nordica Arts Center. Schemalagd tid för
lektioner/lärarplanerad tid är ca 20 h /vecka och till det kommer praktiken. Mycket av
praktiken är förlagd på kvällstid då Nordicas har många av sina events.
Arbetsmängden varierar mycket från vecka till vecka och över läsåret. Genom det
praktiska arbetet tillsammans med Nordicas personal och volontärer får du tillfälle att
möta kineser och träna språk såväl som tillfälle att träffa nya vänner.
Som studerande deltar du i planeringen och genomförandet av olika kulturprogram
på Nordica. Exempel på praktikuppgifter är att uppträda/deltaga i någon del av ett
projekt, finnas med i olika skapande workshops, sköta ljud och ljus eller arbeta med
hemsidan. En annan mycket uppskattad uppgift är att ansvara för English Corner där
kineser i olika åldrar ges tillfälle att praktisera engelska. Det innebär att planera och
leda samlingarna med kineser som vill lära sig om skandinavisk kultur, praktisera
engelska och skapa relationer.
Den nya Childrens Arts Academy som startar hösten 2019 vänder sig med utbildning
och workshops till barn på sin fritid inom musik, konst, dans och engelska, vilket
också kan ge tillfälle till praktik för dig som studerande i Kulturkursen.
I december har vi många olika aktiviteter på Nordica där vi bl a visar
våra skandinaviska advents- och jultraditioner. Vi är också med i genomförandet av
Nordicas Julmarknad som av tradition är en av Kunmings återkommande händelser.
Detta är en tid präglad av mycket praktikarbete för dig som studerande. Självklart
hinner vi med att fira en skandinavisk jul också!
Ditt individuella val av spår påverkar också vilket praktikarbete du kommer att vara
delaktig i.

Projektarbete
Ditt individuella projekt är en möjlighet för dig att fördjupa din kunskap inom ett
område som du är intresserad av. Totalt ges arbetet med ditt projekt motsvarande en
veckas tid i planeringen. Projektet väljer du själv, men det ska vara relaterat till något
av ämnena i kursen eller spåret. Projektarbetet genomförs under vårterminen,
individuellt eller i grupp. Det kan t ex handla om kreativt eller socialt arbete.
Bra att veta
Att vistas på kulturcentret Nordica Arts Center handlar mycket om att
skapa relationer. Genom att bygga dessa kommer du att kunna ge och ta
emot vänskap tillsammans med unga kineser. I och med att du blir engagerad i en
del av Nordicas program och events kommer du att även möta kinesiska volontärer
som uppträder eller är en del av arbetslaget och som du kommer att lära känna
under läsåret
Studieresor
Vi vet att lära genom att uppleva är framgångsrikt. Våra studieresor är därför viktiga
och uppskattade. Första resan går till Beijing på utresan från
Sverige/Skandinavien till Kina. Den andra går till Puer och XiShuangBanna i södra
Yunnan. Och den tredje till Dali och Shangri-La i den norra delen av provinsen. Vi
besöker människor från olika sammanhang och miljöer och lär oss om deras kultur.
Den färgstarka Yunnanprovinsen är känd för sin mångfald av minoritetsfolk och
vackra natur, vilket gör studieresorna fyllda av starka intryck och är mycket
uppskattade. Yunnanprovinsen gränsar till Vietnam, Laos, Thailand och Burma.
Dessa länder har man också möjlighet att uppleva och resa till under loven
tillsammans med kurskompisar, om man så vill.
Antagning
Minimiålder är 19 år (med ev. dispens från 18 år) och uppåt.
Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på gymnasial nivå.
För ansökan klicka in på den röda knappen och har du frågor kontakta
evalotta.larsson@hylliepark.se
För dig som ansökt och som är intresserad, finns det en möjlighet att träffa
deltagarna och ställa frågor när de just kommit hem från ett läsår i Kina. Kom då till
Hyllie Park folkhögskola i Malmö på förmiddagen lördagen den 1 juni 2019 då de gör
en redovisning.
Anmälan görs till Eva Johansson. Emailadress: eva.johansson@hylliepark.se
Ett urval görs bland ansökningarna vi tagit emot och därefter bokar vi tid för en
online-intervju tidigt i juni.
I samband med intervjun ges praktisk information om kursen.
Antagningsbesked får du senast den 7 juni 2019 via e-post, där vi efter några dagar
vill ha en bekräftelse av dig om du är intresserad av platsen eller ej. Antar du platsen
betalar du in en anmälningsavgift, senast den 14 juni 2019 på 5.000 SEK. Den
utgör en delbetalning av flygresan till Kina: PlusGiro 59 77 97-0.
Skriv Kinakursen och ditt namn på inbetalningen.

Kursstart
Kursstarten sker måndagen den 19 augusti 2019 på Hyllie Park folkhögskola i Malmö
och efter ett par dagars kursstart reser hela kursen tillsammans till Beijing. Där
startar den första studieresan innan man flyger vidare till Kunming.
Kurstid
•
Höstterminen: 19 augusti – 31 december 2019
•
Vårterminen: 8 januari – 31 maj 2020
•
Lovveckor (omkring nationaldagen 1 oktober och kinesiska nyåret i februari)
•
Heltidsstudier
•
Kursen ges på gymnasial nivå och är CSN-berättigad
Kostnader
Den kinesiska valutan är RMB/CNY/Yuan. Det är enkelt att ta ut kontanter
ur ATMs med Visa eller Master Card. Kontanter används överallt och sällan är det
möjligt att betala med kreditkort. I mars 2019 var kursen 100 SEK = 66, 64 CNY
-Terminsavgift
Terminsavgiften är 2500 CNY/termin. Det inkluderar tre studieresor och
utbildningsmaterial. Studenterna betalar själva för läroböcker, vilket är billigt i Kina.
Du betalar på plats i Kunming.
-Flygbiljett
Tur och returbiljett från Köpenhamn till Kunming kostar ca 10 - 12 000 SEK.
Vanligtvis hjälper folkhögskolan till att boka ToR-biljetten från Köpenhamn till
Beijing. Kursledaren i Kunming kommer bokar biljetten från Beijing till Kunming.
Därför kommer dessa biljetter att betalas separat.
-Boende
Studenterna delar en möblerad lägenhet centralt i Kunming. Hyran är Ca 1500
CNY/månad x 10 månader. I det ingår vatten, gas, el och internet. (Dricksvatten ingår
inte)
-Mat
Mat är väldigt billigt i Kina. En uppskattning är att du klarar dig på 1500 2000 CNY/månad.
På TCG Nordica går det att köpa kaffe, te och bakverk.
-Transport
Det är enkelt och billigt att resa med buss eller tunnelbana i Kunming. En resa kostar
vanligen
2 - 6 CNY. Men bäst är kanske att cykla. En enklare, ny cykel går att köpa för ca 600
CNY.

Visa och uppehållstillstånd
För förra läsåret var visumkostnaden i Sverige 1300 SEK. Under september-oktober
omvandlar man sedan via University of Nationalities i Kunming, där du som student
blir inskriven. Då ändras visumet till ”uppehållstillstånd” med obegränsat antal in- och
utresor i landet, vilket kostar ca 3000 CNY. Avgiften betalas till Yunnan

vilket inkluderar hälsoundersökning, uppehållstillstånd, administrativ
kostnad och försäkring, som universitetet kräver. Nya, mindre oförutsedda
avgifter som är obligatoriska, kan uppstå i Kina på kort varsel.
Mer information kommer att ges under intervjuerna i juni eller via Skype.
Vaccination
Kontakta din lokala vaccinationsklinik.
Försäkring
Försäkring köps via din egen eller familjens hemförsäkring eller via Europeiska
(ERV) och kostar ca 28SEK/dag och betalas direkt eller under året i Kina. Mer
information kommer att ges.
Fritid
Det är lätt att ha en rik fritid i Kunming. ”Allt” finns tillgängligt om du är villig att betala
för det, men du kan också njuta av den vackra naturen helt gratis och göra resor i
och runt Kunming utan större kostnader. Under året är det möjligt att göra kortare
resor och också ta emot vänner eller familj som kommer på besök.
Du kommer att vara ledig två dagar i veckan då det inte är några lektioner eller
praktik. Du kan då välja att göra ditt hemarbete, vara på Nordica eller bara ha tid för
dig själv.
CSN och studiemedel
När du studerar på Kinakursen kan du söka studiemedel. Har du tillgång till elegitimation kan du söka studiemedel direkt på CSN.se. När du som svensk
medborgare ansöker till kursen anger du om du också vill ansöka om studiemedel.
När du ansöker ska du veta att den här kursen är en svensk kurs och att namnet är
”Kinakurs”. (OBS! Du söker alltså inte för studier utomlands,
”utlandsstudier”, eftersom det är en svensk kurs som är förlagd till ett annat land)
Har du ytterligare frågor kontakta:
Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60
evalotta.larsson@hylliepark.se
Sofia Rizell
Kursledare
sofia.rizell@hylliepark.se
Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727- 232 523
eva.johansson@hylliepark.se
Förverkliga en dröm... Studera i Kina under ett läsår! Kolla vår Facebooksida
Kinakurs, Hyllie Park folkhögskola, eller följ kontot Mitt(i)Kina på Instagram, så får du
mer känsla för vad ett spännande år med kursen kan innebära!

