Sommar 2017

UNG I
EKERÖ
Sommarlovskul för dig som är 8-16 år

MOVE
YOUR
BODY!

Skrivarläger

För dig som älskar att skriva!
Skriv din egen deckare eller novell
– på skrivarlägret får du lära dig hur man gör.
Välkommen till fyra härliga dagar fyllda av
kreativitet och spännande formuleringar.
För dig som är 10-16 år
19 juni – 22 juni, kl 9.30 – 15.00
Plats: Ekebyhovs slott, lunch ingår
Anmälan: bibliotek@ekero.se
Mer info: bibliotek.ekero.se
Begränsat antal platser.

utveckla din
konstnärliga
kreativitet

Street art och
Mural konst

Lär dig att måla och uttrycka dig
på ett konstnärligt sätt.
Inga förkunskaper krävs!

Dance Camp
Stockholm

Fyra svettiga och roliga dansdagar
med street- eller showdance!
Inga förkunskaper krävs!

För dig som är 13-15 år
25 – 26 juli, kl 9.00-15.00
Plats: Fabriken

För dig som är 10-15 år
19 – 22 juni, kl 9.00-15.00
Plats: Fabriken

Anmälan: info@fabriken.se
Mer info: fabrikenekero.se
Begränsat antal platser.

Anmälan: dancecampstockholm.se
Mer info: dancecampstockholm.se
Begränsat antal platser.

Alla aktiviteter är kostnadsfria!

R
PARKOU

Poesifabrik

För dig som vill lära dig att skriva dikter.
I poesifabriken hjälper dig erfarna
pedagoger att komma igång.

KONST

För dig som är 8-16 år
10 augusti, kl 10.00-12.00

För dig som inte har svenska som modersmål

10 augusti, kl 13.00-15.00

För dig som har svenska som modersmål

Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra
Anmälan: bibliotek@ekero.se
Mer info: bibliotek.ekero.se

Film- och
animationsverkstad

GAME

Gillar du film? Här får du lära dig att filma,
animera och redigera. Inga förkunskaper krävs.
För dig som är 9-12 år

14 augusti kl. 9.00–15.00 Boktrailer
15 augusti kl. 9.00–15.00 Animation och trickfilm
16 augusti kl. 9.00-15.00 Green screen
Plats: Barnens eget bibliotek i Stenhamra

Anmälan: bibliotek@ekero.se
Mer info: bibliotek.ekero.se
Begränsat antal platser.

STREETDANCE

ÄVENTYR

TEATER

”Typ ett kollo”
Under tre dygn får du chansen att förkovra
dig i din favoritaktivitet men också att
upptäcka nya spännande saker.
Dagarna ägnar du åt ”din” aktivitet, på
kvällarna gör alla deltagarna aktiviteter
tillsammans. Boende i sovsal och lagad
mat ingår liksom bussresan från Ekerö
till Nyköping.

Fritidsgården
Träkvista
Kom till Fritidsgården i Träkvista och träffa
kompisar. Vi håller extra öppet vecka 24-25.
För dig som är 13-15 år och uppåt

För dig som är 10-15 år
Torsdag - söndag 15 - 18 juni
Plats: Ung Kraft i Nyköping
Anmälan: ungkraft.org/sommar
Mer info: ungkraft.org/sommar

Har du frågor kontakta: info@ungkraft.org
Begränsat antal platser.

Alla aktiviteter är kostnadsfria!

