
Välkommen till årets Kulturläger! 
Kulturlägret är ett dagläger för dig som är född 
2004-2008. Under nio dagar får du tillsammans 
med andra ungdomar skapa och testa på kul-
tur! Du kan passa på att lära dig någonting helt 
nytt eller fördjupa dig mer inom ett ämne som 
du redan gillar. Vi fokuserar på kreativiteten, 
lekfullheten och skapandet samtidigt som du 
får träffa många andra som tycker om samma 
saker som du! Kulturlägret är en satsning från 
Kristianstads kommun som syftar till att ge barn 
och unga i Kristianstad en rolig och aktiv som-
mar. 

Du väljer EN av dessa kurser för hela lägret:
• Dans 
• Teater
• Film/Skådespeleri 
• Serieteckning 
• Street Art/Gatukonst

Alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet!

Mer information om anmälan 
finner du på baksidan.

15 juni – 26 juni 2020 (nio dagar)
Kurserna pågår vardagar kl. 09.30–
15.00. Vi gör avbrott för lunch och 
eftermiddagsfrukt. Inget läger på 
midsommarafton.

650 kr 
I priset ingår lunch och eftermid-
dagsfrukt, dock inte transportbil 
till och från lägret. Se baksidan för 
ekonomiskt stöd. 

Personal från Kulturhuset Barbacka 
kommer till Gamlegårdens biblio-
tek, svarar på frågor och berättar 
mer om lägret följande datum. 
Måndag 16/3 kl.15.00-17.00
Måndag 23/3 kl.15.00-17.00
Måndag 30/3 kl.15.00-17.00

Anmälan öppnar 1 april!
Anmäl dig tillsammans med oss. 
Personal från Barbacka finns på 
Gamlegårdens bibliotek den 1 april 
mellan klockan 13-16 för att hjälpa 
till med anmälan.

Period

Kostnad

Vi hjälper dig

Delta i KULTURLÄGER på Kulturhuset Barbacka 15–26 JUNI 2020
För dig som är född 2004–2008

DANS
TEATER

FILM/SKÅDESPELERI
SERIETECKNING

STREET ART/GATUKONST



Anmäl dig på Kulturhuset Barbackas hemsida www.barbacka.se senast 8 maj 
2020. Kostnad: 650 kr för deltagare bosatt i Kristianstads kommun, 910 kr om du 
är bosatt i annan kommun. Senast vecka 20 meddelar vi vilken kurs du tilldelats. 
Vid avanmälan efter 20 maj debiteras full kursavgift. Avanmälan ska ske skriftligt 
till mejladressen barbacka@kristianstad.se och gäller först när ni har fått en be-
kräftelse på att vi har mottagit er avanmälan. Sjukdom med sjukintyg ger rätt till 
återbetalning av kursavgift. 

Antalet kursplatser är begränsat, anmäl dig därför så fort som möjligt. Den kurs 
du väljer behåller du under hela lägertiden. Välj ditt första, andra och tredje alter-
nativ när du anmäler dig på hemsidan. Ring gärna och berätta om det finns speci-
albehov, det underlättar om vi känner till det när vi planerar för Kulturlägret. 

Östermalmssyrkans stipendium ”En meningsfull fritid”
Östermalmskyrkan har ett ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter för barn mellan 6 
och 19 år. Stipendiet kan ges till hushåll med försörjningsstöd. Ansökan kan skick-
as in senast 30 april 2020. Säg till oss som finns på Gamlegårdens bibliotek den 
23/3 och 30/3 så har vi blanketter du kan få av oss. Gå in på www.barbacka.se. 
Gå till ”kurser” och scrolla längst ned på sidan.

Majblomman
Majblomman arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i 
gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Majblomman delar ut eko-
nomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Det finns pengar 
tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Pengarna delas ut 
till barn där blommorna säljs. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur 
många majblommor som sålts. Säg till oss som finns på Gamlegårdens bibliotek 
den 23/3 och 30/3 så har vi blanketter du kan få av oss. Gå in på www.maj-
blomman.se. Välj ”sök stöd”, under K hittar du Kristianstad.  

Har du försörjningsstöd?
En viss del av uppehället ska kunna gå till kostnader för fritid och lek per må-
nad. Beloppet varierar beroende på barnets ålder. Det finns möjlighet att ansö-
ka om extra ekonomiskt stöd för avgiften om pengarna inte räcker. Ni som fa-
milj bör ha fått försörjningsstöd i flera månader. Du ansöker genom att kontakta 
din handläggare på Utredning Försörjning, eller via ”Mitt försörjningsstöd”. Gå 
in på www.kristianstad.se. Sök på ”försörjningsstöd”.

www.barbacka.se

Så här anmäler du dig på egen hand

Vill du gå på Kulturlägret men inte har råd att betala avgiften?


