Musik
Upptäck musikens fantastiska värld! Vi spelar ukulele, olika
rytminstrument och sjunger sånger tillsammans.
Dans
Vi tränar dans, skapar egna danser och har roligt ihop med
härlig musik.
Slöjd
Vi slöjdar i färskt trä och gör en ”pinngubbe” som kan
användas som potatissticka eller blompinne.
Drama
Drama är lite som teater fast man hittar på i stunden! På det
här tillfället gör vi dramalekar tillsammans. Vi prova olika
roller och använder vår leklust & fantasi.
Akvarell
Experiment med akvarell. Alla kan måla! Konst skall se olika
ut - då är det konst!
Konst
Roligt skapande. Vi bygger var sin liten skulptur i gips. Hinner
vi så målar vi den också. För den som tycker det är kladdigt
finns det handskar och förkläden.

I samarbete med
Med stöd från:
Kulturmiljonen, GRs kultur & fritidschefsnätverk, Lars Tegemyrs Musikstipendium

Kulturprojektet STOLT – Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn,
Orust och Lilla Edet i ett projekt där vi tillsammans erbjuder
kulturaktiviteter för barn i särskolorna eller barn som har en
funktionsvariation.

Under 2018-2019 kommer alla elever i särskolan få möjlighet att
prova på olika aktiviteter som vänder sig till dig som vill testa att
spela ukulele, spela teater, lära dig att dansa, måla akvarell eller
sjunga tillsammans.
Alla aktiviteterna är gratis och vi bjuder på frukt i pausen.
Aktiviteterna genomförs på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Musik och dans
Lördag 21 april, kl 10.00-12.00
10.00 – 10.50 Musik med musiklärare Ann-Catrine Persson
10.50 – 11.10 Fika
11.10 – 12.00 Dans med danspedagog Anna Holgersson

Anmäl dig/ditt barn till ett eller flera tillfällen.
Det går bra att komma på en av de två
aktiviteterna per tillfälle.
Skicka mail till ann-marie.myllykangas@sv.se
med namn på deltagaren, telefonnummer
och vilken aktivitet det gäller.
Vid frågor kontakta annika@sprakbussen.se.

Välkommen till:
Kulturhuset Fregatten
Fregatten 1, Stenungsund
Tel: 0303-818 80

Slöjd och drama
Lördag 5 maj, kl 10.00-12.00
10.00 – 10.50 Slöjdklubb med slöjdlärare Eva Sjögren
10.50 – 11.10 Fika
11.10 – 12.00 Drama med dramapedagog Kenia Ytterman

Akvarell och konst
Lördag 9 juni, kl 10.00-12.00
10.00 – 10.50 Akvarell med bildpedagog Renate Bergius
10.50 – 11.10 Fika
11.10 – 12.00 Konst med konstnär Marie Bronedahl

För mer information:
www.tjorn.se/stolt
www.lillaedet.se/stolt
www.stenungsund.se/stolt
www.orust.se/stolt

