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VAR:   Konstepidemin, i Hus 10 
FÖR:   Förskola, skola, ålder 5-9 år
OMFÅNG:  Ca. 2 tim kl 9.00-11.00. Justering av tid kan göras efter överenskommelse ex. kollektivtrafiktider.
ÖVRIGT:  Förkläden finns. Material som används går att tvätta bort, men det är bra att ha oömma kläder.
  Tillgänglighetsinformation: www.t-d.se
BOKA:   Helklass/grupp, max 20-25 barn. Övningarna anpassas efter ålder och behov. 
  Boka snabbt! Begränsat antal platser. 
AVGIFT:  40 kr/barn. Två fria medföljande vuxna på 10 barn. Vuxna utöver faktureras 40 kr/p.
  Bokningen är bindande och förhandsfaktureras. Vi hanterar inte kontanter. 

PROGRAM FÖR FÖRSKOLA/SKOLA

LÄSKIGHETER
Lyssna, känn och skapa! Workshopen har två delar; först blir det musik-
berättelsen Spökhuset. Därefter blir det målning i storformat, med 
slemmiga, varma och kalla färger. En workshop om mod, rädsla och lite 
av varje. 

Tre tillfällen att välja på v.43:
tisdag  23 oktober  kl 9-11
onsdag  24 oktober  kl 9-11
torsdag  25 oktober  kl 9-11

KROPPENSSPRÅK
Hur ser en kropp ut när den är arg, ledsen eller glad? I denna workshop 
leker vi med kroppens ställningar, hållningar och gester. Dessutom 
målar vi stort tillsammans på väggarna, med kol, färg och collage. 

Tre tillfällen att välja på v.45:
tisdag  6 november  kl 9-11
onsdag  7 november  kl 9-11
torsdag  8 november  kl 9-11

LERA
Vi börjar med en jätte stor klump lera. Tillsammans gräver, klämmer, 
och känner vi oss fram. Sedan fortsätter vi med bambupinnar, och låter 
bygget växa ut och täcka hela rummet.

Tre tillfällen att välja på v.40: 
tisdag   2 oktober   kl 9-11 
onsdag  3 oktober  kl 9-11
torsdag  4 oktober   kl 9-11

Tre tillfällen att välja på v.41
tisdag  9 oktober   kl 9-11
onsdag  10 oktober   kl 9-11
torsdag  11 oktober  kl 9-11
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