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Program 2009 – 2010, EVO kulturhus, et Cosmic Wind prosjekt på Stabekk
“Evoke and Evolve – Locally and Globally”
“Lokalt i Globalt – Globalt i lokalt, Multikulturelt og Flerdimensjonalt”

Innhold
-

Oversikt

-

Program 2009 – 2010

-

Kort forklaring av ulike aktiviteter

Oversikt
Faste aktiviteter, prosjekter og konsepter
Av faste aktitiviteter har vi
-

samarbeid med lokale institusjoner om kulturaktiviteter m.m

-

multietniske temakvelder med musikk, kunst, mat og foredrag

-

workshops og seminarer på en rekke felt innen kultur, håndarbeid og økologi

-

interessegrupper

-

åpne dager på kultursenteret

I forbindelse med prosjekter og servicetilbud finnes en rekke ulike innfallsvinkler og agendaer
- bidragsytende til årlige internasjonale kultursamarbeidsprosjekter i regi av CosmicWind
- Workshops og programutvikling. Også veiledede aktiviteter kun for ungdom.
- Prosjekt/studietur(er) hvert år
- Fasilitering av og hjelp til gjennomføring av medlemmers prosjekt/aktivitets-ideer
- Gjennomføre arrangementer for lokale og regionale selskaper og institusjoner
- Årlig/halvårlig en-dags vår-sommer-festival/kulturjevndøgn (Culquinox) med musikk,
performance, kunst og multimedia innslag
- Sirkunst i buss og telt - turne med musikk, sirkus og multikunstneriske innslag
- Arbeide med utvikling av et internasjonalt kultursamarbeidsnettverk
- Tilrettelegging og organisering av konserter, turneer og internasjonal utveksling for
band, enkeltmusikere og andre kunstnere.
- Websider med interaktivt kulturforum samt lokal og global event og CulCol-kalender
(Cultural Collaboration kalender, med info om samarbeidsprosjekter rundt i verden)
- Artist på besøk – kunstnere/artister utenfra bor på senteret og bidrar i lokale aktiviteter
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Konsepter
-

Å bringe mennesker med ulik bakgrunn sammen til gjensidig læring og samarbeid

Fokus er også å skape mer kommunikasjon mellom ulike generajsoner. Det satses derfor på
prosjekter hvor slikt tilrettelegges. I tillegg er det spesill fokus på en del prosjekter for
ungdom, samt at man har som mål å tiltrekke seg ungdom til eVos åpne dager (og til andre
prosjekter man organiserer andre steder)
-

Blande ulike typer kunst og skape nye uttrykk

-

Motivere og hjelpe folk å gjennomføre egne ideer og prosjekter

-

Være en ressurstank lokalt, regionalt og globalt,

Program eVo 2009-2010
PROGRAMMET ER MENT SOM RETNINGSLINJE FOR AKTIVITETER OG ER
FLEKSIBELT
(Vi ber derfor folk kontakte oss spesifikt i forkant av hver aktivitet for å verifisere. E-post:
post@cosmicwind.org evt. ring oss på 67 12 25 12.)
VinterVår 2009
Generelt
-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole,

-

Drivhus opp i mars/april

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Faste “åpne dager” på kulturhuset, torsdager og lørdager, multikulturelt visuelt og
auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning.

-

Språkkurs/språktreff

-

Mental Kropp – gruppe, Qi-gong/Yoga

-

Trommesirkel

-

Faste workshops og seminarer, “Liv Laga – Tverrkulturelle drops på langs” (seminarer i
oppsatte mnd, om musikk, kunst, foto, etnisitet, økologi, m.m) med utstilling av
regionale artister/kunstneres verker, “Helg-En” (helge-workshops, første helg i oppsatte
mnd, med unntak av visse langhelger, med ulike tema/emner fra kultur/økologi, for
noviser så vel som vitende, med både interne og eksterne lærekrefter/kursholdere)

-

Faste aktivitet/interesse-grupper, Etno-jam, Mental Kropp, Trommesirkel

-

Prosjekttur til Marokko

Program for alle
Januar
Åpent hus – torsdager fra kl 14 – 21 og lørdager fra kl 13 - 18, starter andre torsdag i Januar
11.1 -

”Liv laga” – Dansalt! Workshop i fridans og bevegelsesteknikker og mønstre,

med Bjørn Husstad og Øyvind Aamot. Påmelding
Februar
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Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding, ledes på omgang
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/Yoga på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 14.2, 12 uker,
påmelding, Lærer: Wilmine Vaagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
15.2 – Liv laga: Seminar om og eksperimentering i kunsten og forsøk med isskulpturer
Mars
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21(13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/yoga gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 14.2, 12 uker,
påmelding,

Lærer: Wilmine Vaagen

EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
Regi: EVO/CosmicWind
Frivillighetsbørs. Cosmic Wind & eVo-kultur deltar på frivillighetsbørs i regi av kommunen.
28.2-1.3 Helg—En: Ski for alle! En hel helg der folk fra ulik etnisk bakgrunn samles for å
leke og lære ski. Fokus også på å trekke inn fremmedkulturelle uten skibakgrunn. Mat
bringes med, og man koser seg ute i forhåpentligvis strålende vær mens man lærer ski og
hverandre å kjenne. Muligheter for lån av utstyr. For store og små! Påmelding
22.3

Culquinox – Kulturjevndøgn, Konserter og snøbrettkjøring i snøen (snøkanoner

om nødvendig) i skråningen utenfor eVo-kulturhus
April
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21,
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/yoga gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 11.9, 12 uker,
påmelding. Lærer: Wilmine Vaagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
Regi: EVO/CosmicWind
12.4 Liv laga – VidArtA: Seminar om multimedia og videokunst, med Boya Bøckmann
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utstillingsåpning med multimediakunst av Boya Bøckmann
Prosjekttur til Marokko der Cosmic Wind & eVo-kultur har knyttet kontakter og holder på å
utvikle prosjekter med lokale aktører. Nettverksbygging og ungdomsprosjekter innen musikk
og filmredigering. Samarbeid med Holmlia fritidsklubb og Aboor Marokko.

Mai
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/yoga gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs slutter 7.5, påmelding,
Lærer: Wilmine Vaagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
Regi: EVO/CosmicWind
10-11.5 Helg-En : ØkoHelg : Det blir besøk på regionale gårder som driver økologisk,
I tillegg blir det instruksjon og seminar om kompostering, økologi i hagen, m.m på eVo.
24.5

Årsmøte Cosmic Wind cultural collaborations

Juni
Musikkens dag i Oslo: Cosmic Wind band spiller på scenen for folkemusikk/world-music
Sommer 2009
Generelt
-

En dags vår-sommer-festival

-

Studietur

-

Ønsker å bidra til Barneøya, festival på Kalvøya

-

Arbeid med å utvikle program for den kulturelle skolesekken og rikskonsertene

-

Deltakelse i kultursamarbeidsprosjektet CosmicWind goes Burning Man 2009

-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Faste “åpne dager” på kulturhuset, torsdager og lørdager, multikulturelt visuelt og
auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning. Språkkurs

-

Tibetansk nomadetelt settes opp i hagen, til bruk under åpne dager, og I samarbeidet med
skoler

-

Bygging klatrevegg/miniramp/stamp, andre aktivitetsapparater
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Program for alle
Juni
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21, t.o.m 21.6
Teltliv – blandede aktiviteter i og rundt det tibetanske nomadeteltet
6.6 Vår-Sommer-Festival, En-dags festival med musikk, performance, kunst og multimedia
innslag
14.6 Liv laga – Samtidsmusikk i teori og praksis, med Rolf Erik Nystrøm,
Noe samtidsmat, liten samtidsfest, utstillingsåpning, sommerutstilling: MixMax, med ulike
kunstnere/kunsttyper
Juli
Teltliv – blandede aktiviteter i og rundt det tibetanske nomadeteltet, for store og små
MeetUng - DaMut (datoer usikre) – 4 ukers kulturell musikk og teater workshop for
ungdommer fra 4 land
August
Teltliv – blandede aktiviteter i og rundt det tibetanske nomadeteltet, for store og små
Barneøya, festival på Kalvøya
Høst 2009
Generelt
-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Faste “åpne dager” på kulturhuset, torsdager og lørdager, multikulturelt visuelt og
auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning. Språkkurs

-

Faste workshops og seminarer, “Liv Laga – Tverrkulturelle drops på langs” (seminarer i
oppsatte mnd, om musikk, kunst, foto, etnisitet, økologi, m.m) med utstilling av
regionale artister/kunstneres verker, “Helg-En” (helgeworkshops, Første helg i oppsatte
mnd,(med unntak av visse langhelger) ulike tema/emner fra kultur/økologi, for noviser så
vel som vitende. Med både interne og eksterne lærekrefter/kursholdere)

-

Faste aktivitet/interesse-grupper, Etno-jam, Mental Kriopp, Trommesirkel

-

Arbeid med utvikling og tilrettelegging av “VerKul”, Verksted for Kultur med
instrumentmaking og reparasjon, keramisk verksted og metallarbeidssted

Program for alle
September
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Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/yoga gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 11.9, 12 uker,
påmelding. Lærer: Wilmine Vaagen
VerKul – Keramikkurs hver lørdag ettermiddag, påmelding. Lærer: Ragnhild Aamot
VerKul- Kurs i instrumentmaking og reparasjon, siste lørdag i mnd, m/ Øystein D. Egset
13.9 Liv laga – “The art of movement”, seminar og miniworkshop om og rundt bevegelse i
hverdagen og på scenen, med Kyrre Tæxnæs
Utstillingsåpning
26.9

Culquinox – Kulturjevndøgn, Mini-multi-festival

Oktober
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 11.9, 12 uker,
påmelding,

Lærer: Wilmine Vaagen

VerKul – Keramikkurs hver lørdag ettermiddag, påmelding. Lærer: Ragnhild Aamot
VerKul - Kurs i instrumentmaking og reparasjon, siste lørdag i mnd, m/ Øystein D. Egset
Høstliv i teltet – ovn settes inn og ulike aktiviteter finner sted i og rundt nomadeteltet i hagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
Regi: EVO/CosmicWind
10-11.10 Helg-En : “Høstblad som lyder” – Kor workshop som kulminerer med massesang i
Vigelandsmausoleet på Vinderen eller annet egnet akustisk sted.
November
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18),
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Mental Kropp, Qi-gong/yoga gruppe på torsdager kl 19 – 21, kurs starter 11.9, 12 uker,
påmelding. Lærer: Wilmine Vaagen
VerKul – Keramikkurs hver lørdag ettermiddag, påmelding. Lærer: Ragnhild Aamot
VerKul - Kurs i instrumentmaking og reparasjon, siste lørdag i mnd, m/ Øystein D. Egset
Høstliv i tieltet – ulike aktiviteter finner sted i og rundt nomadeteltet i hagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
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Regi: EVO/CosmicWind
15.11 Liv laga .- Er norsk jazz norsk? Seminar og live-eksempler, med elever fra Norges
Musikk høgskole
Utstillingsåpning
Desember
Åpent hus – torsdager og lørdager fra kl 14 – 21 (13 – 18), t.o.m 17.12
Kinesisk språkkurs på lørdager kl. 14 – 16, påmelding
Trommesirkel på lørdager kl. 16 – 18, påmelding, Sirkelleder og lærer: Mons Brennstrøm
Qi-gong gruppe på torsdager kl 19 – 21, siste dag 3.12, påmelding.
Lærer: Wilmine Vaagen
VerKul – Keramikkurs hver lørdag ettermiddag, t.o.m 12.12, påmelding. Lærer: Ragnhild
Aamot
VerKul - Kurs i instrumentmaking og reparasjon, 19.12, m/ Øystein D. Egset
Høstliv i teltet – ovn settes inn og ulike aktiviteter finner sted i og rundt nomadeteltet i hagen
EtnoJam – Etnisk mat, diskusjon og musikkjam, på rundgang mellom ulike regionale
kultursentre. Tid og sted blir nærmere bestemt. Hvert møte har et tema som det røres rundt.
Stedsrulering: Hjelmsgt, Evo-kultursenter, Hausmania Kulturpalass, Iks, Etnisk kultursenter
Regi: EVO/CosmicWind
5- 6.12 Helg-En : Xact – experience acting, workshop i moderne teaterformer
Ett årsverk, Stabekk Kino
Julemarked i Sandvika
VinterVår 2010
-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Culquinox - kulturjevndøgn

-

3 Faste “åpne dager” på kulturhuset, tirsdager, torsdager og lørdager, multikulturelt
visuelt og auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning.

-

Språkkurs

-

Mental Kropp – gruppe, Qi-gong, Yoga, m.m

-

Trommesirkel

-

XXact – teatergruppe, experience-experiment

-

Faste workshops og seminarer, “Liv Laga – Tverrkulturelle drops på langs” (seminarer i
oppsatte mnd, om musikk, kunst, foto, etnisitet, økologi, m.m) med utstilling av
regionale artister/kunstneres verker, “Helg-En” (helgeworkshops, Første helg i oppsatte
mnd,(med unntak av visse langhelger) ulike tema/emner fra kultur/økologi, for noviser så
vel som vitende. Med både interne og eksterne lærekrefter/kursholdere)

-

Faste aktivitet/interesse-grupper, Etno-jam, Qi-gong, Trommesirkel

8
-

Arbeid med utvikling og tilrettelegging av “VerKul”, Verksted for Kultur med
instrumentmaking og reperasjon, keramisk verksted, metallarbeidssted og systue

-

Sirkunst-turne
Kjernen fra EtnoJam bringer inn sirkusartister og multimediekunstnere og arbeider mot
en norgesturne med forestillinger i telt og på locale scener rundt det ganske land.
Samarbeid med rikskonsertene, evt Den kulturelle skolesekken?
2 deltidsstillinger opprettes for å ta seg av økende aktivitetsmengde. Dette kommer i
tillegg til frivillighetsarbeide fra beboerne på kulturhuset og medlemmer.
Spesifikt månedsprogram utredes senere

Sommer 2010
-

En dags sommerfestival, Vår-Sommer-Festival

-

Studietur til Daman Hur, Kultur og Økologi-landsby i Nord-Italia

-

Ønsker å bidra til Barneøya, festival på Kalvøya

-

Arbeid med å utvikle program for den kulturelle skolesekken og rikskonsertene

-

Deltakende i kultursamarbeidsprosjektet CosmicWind 2010

-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Faste “åpne dager” på kulturhuset, torsdager og lørdager, multikulturelt visuelt og
auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning. Språkkurs

-

Tibetansk nomadetelt settes opp i hagen, til bruk under åpne dager, og i samarbeidet med
skoler

Spesifikt program utredes senere
Høst 2010
-

Samarbeidsaktiviteter og grupper med Jar skole

-

Drift av kulturkafe på utvalgte søndager, Stabekktunet

-

Samarbeid Stabekk aktivitetssenter

-

Culquinox - kulturjevndøgn

-

3 Faste “åpne dager” på kulturhuset, tirsdager, torsdager og lørdager, multikulturelt
visuelt og auditivt materiale er tilgjengelig og instrumenter kan prøves med veiledning.
Språkkurs
Mental Kropp – gruppe, Qi-gong, Yoga, m.m
Trommesirkel
XXact – teatergruppe, experience-experiment

-

Faste workshops og seminarer, “Liv Laga – Tverrkulturelle drops på langs” (seminarer i
oppsatte mnd, om musikk, kunst, foto, etnisitet, økologi, m.m) med utstillinger av
regionale artister/kunstneres verker, “Helg-En” (helgeworkshops, Første helg i oppsatte
mnd,(med unntak av visse langhelger) ulike tema/emner fra kultur/økologi, for noviser så
vel som vitende og trenede. Med både interne og eksterne lærekrefter/kursholdere)
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-

Faste aktivitet/interesse-grupper, Etno-jam, Qi-gong, Trommesirkel

-

Arbeid med videre utvikling og tilrettelegging av “VerKul”, Verksted for Kultur med
instrumentmaking og reparasjon, keramisk verksted, metallarbeidssted og systue.

Spesifikt program utredes senere
Kort forklaring av ulike aktiviteter og tilbud
Faste aktitiviteter
åpne dager -

kultursenteret har åpent for alle medlemmer. Man kan komme for å prøve ulike
etniske instrumenter, se dokumentarfilmer og eksperimentelle filmer fra rundt
omkring i verden, finne lesestoff om interssante multikulturelle emner, og slappe
av med en kaffe eller te inne eller i hagen.

EtnoJam -

Dette er et programoppsett som avholdes på ulike kultursentre i Oslo og omegn.
Hovedfokus er på musikk, mat og føde for sinnet. Hver gang velges et
temaområde, og musikere fra alle verdens hjørner møtes til å utforske og jamme
rundt musikk fra temaområdet. Det lages også enkel mat fra dette området, og et
til to korte foredragsinnlegg som har relevans i forhold til temaområdet.

“Liv Laga –

Tverrkulturelle drops på langs” Seminarer i oppsatte mnd, om musikk, kunst,
foto, etnisitet, økologi, m.m. Med Liv Laga vil vi skape en diskusjonsplass, et
møtested for folk som gjerne vil vite mer og har spørsmål om ulike fenomener og
tilstander som man kan definere inn under “kultur”.

Helg-EN -

Dette er på samme måte som Liv Laga et sted hvor man kan utforske og lære om
ulike emner. Her går man dypere inn i emnene, dedikerer to dager til å forske,
diskutere og selv ta del i og prøve aktiviteter/metoder knyttet til temaene.

Trommesirkel - Gruppe der rytme står i sentrum. Man samles til utforskning og spilling. Trommer
har en spesiell kraft når det er mange som spiller samtidig. Tidvis blir det i
gruppen også både afrikansk og annen dans som kompliment til trommingen.
Mental kropp - Gruppe der ulike former for aktivitet som fokuserer både på kroppslig og mental
trening utforskes. Qi Gong, Yoga, noen typer dans, m.m er aktiviteter vi trener.
XXact -

Experience

experimental

act.

Gruppe

der

skuespill

og

oppsett

av

forestillinger/performances blir utforsket. Nye tanker innen teaterbruk og drift
belyses og eksperimenter foretas. Små produksjoner lages.
VerKul -

Verksted for kultur. I denne gruppen jobber man med og lærer å bruke hender og
hode. Det er fokus på håndarbeid og teknikker for reparasjon og nyskapelse.. Bl.a
instrumentmaking og reperasjon, keramisk verksted, metallarbeidssted og systue.

Andre aktiviteter, prosjekter og servicetilbud
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Studietur -

Hvert år vil vi gjennomføre minimum en multikulturell prosjekt/studie-tur, der vi
velger et egnet område for utforskning. Deltakerne må selv også ha noe/ha ønske
om å tilføre stedet man drar til noe, og man fokuserer på nær interaksjon og
omgang med lokale. Turen arrangeres for medlemmer av CWCC, uansett hvor de
holder til på kloden, og vi håper dette også skal bli en møteplass for folk med
ulik bakgrunn, som drar sammen på tur mot felles mål. Først på planen for turer
er Tibet, Qinghai og Sichuan området i Kina og Daman Hur – økologisk og
kulturell landsby, i nord-Italia.

Festivaler -

Vår-Sommer-Festival & Culquinox - kulturjevndøgn. En dags multiaktivitet i
ulike mnd der dagen dedikeres til musikk, performance, multi-media, teater,
sirkus, kos og moro.

ArtistPåBesøk - Artist in Residence. .Kunstnere/artister utenfra bor på senteret og bidrar i lokale
aktiviteter, holder kurs, og jobber med sin egen kunst. Varighet fra noen uker til
flere mnd.
MeetUng -

3-4 ukers sommer seminar/workshop for en liten gruppe ungdom under 19 år. Et
hovedtema innenfor kultur velges for hver gruppe, og man ser hvordan man kan
arbeide med dette samtidig som man ser klart relasjoner til andre tema. Musikk,
teater, dans, multimedia,økologi, m.m.

Fasiliteter -

I tillegg til hovedhuset med hage rundt har EVO/CosmicWind også en liten
seilbåt tilgjengelig for aktiviteter, samt samarbeids-sentre i pr tid i Kina, Spania,
Marokko og Frankrike. Det arbeides også med planer om utvidelse rundt huset på
Stabekk.

