Höstlovet dag för dag ...

måndag 1 nov

tisdag 2 nov

11.00-16.00
Låna en dansstudio

11.00-13.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Max en timme i taget.
Förbokas via receptionen.
Lokal: Garaget

11.00-13.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

13.00-15.00
Öppen Ateljé

Vi skapar lysande vänner.
Lokal: Ateljén

13.30-16.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

Information och förbokning
Telefon: 044-13 56 50
Mejl: barbacka@kristianstad.se
Hemsida: www.barbacka.se

onsdag 3 nov
11.00-13.00
Öppen dörr till
Stora scenen

torsdag 4 nov
11.00-13.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

11.00-14.00
Öppen dörr till
Lilla scenen

11.00-14.00
Öppen dörr till
Lilla scenen

Utforska vår teaterlokal
och prova kostymer.
Lokal: Lilla scenen

Utforska vår teaterlokal
och prova kostymer.
Lokal: Lilla scenen

11.00-14.00
Öppen dörr till
Lilla scenen

13.00-15.00
Öppen Ateljé

13.00-15.00
Dansmaraton

11.15-12.00
Bokstavsdans

13.30-16.00
Öppen dörr till
Stora scenen

13.00-16.00
Vad är Kablab?

Vi skapar lysande vänner.
Lokal: Ateljén

13.30-16.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

14.00-15.00
Prova på teater
För årskurs 1-3.
Förboka gärna!
Lokal: Lilla scenen

Prova olika dansstilar,
15 min/stil.
Lokal: Garaget

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

14.00-15.00
Prova på teater
För årskurs 4-6.
Förboka gärna!
Lokal: Lilla scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

www.barbacka.se		

kulturhusetbarbacka

11.00-16.00
Låna en dansstudio
Max en timme i taget.
Förbokas via receptionen.
Lokal: Garaget

13.00-15.00
Öppen Ateljé

Vi skapar lysande vänner.
Lokal: Ateljén

Utforska vår teaterlokal
och prova kostymer.
Lokal: Lilla scenen

Forma kroppen som
bokstäver genom dans.
Förboka gärna!
Lokal: Garaget

Kliv in i vårt galnaste rum.
Lokal: Kabinettet

13.30-16.00
Öppen dörr till
Stora scenen

Lär dig olika danser och få
tips på roligt bildskapande
via våra inspelade filmer.
Lokal: Stora scenen

14.00-15.00
Prova på teater

Kulturhuset Barbacka är öppet
måndag–fredag kl. 11.00-16.00

fredag 5 nov

För årskurs 1-3.
Förboka gärna!
Lokal: Lilla scenen

kulturhusetbarbacka

Här ser du allt som
händer dag för dag. Du
kan läsa mer om varje
aktivitet på baksidan.
Möjlighet att förboka
plats finns på flera
aktiviteter.

Vi är sedan 2016 en
HBTQI-certifierad
verksamhet.

Dansmaraton

drop in

Ons kl. 13-15

Öppen Ateljé: Skapa en lysande vän!
Mån, tis, fre kl. 13-15

Kulturhuset Barbacka är öppet
måndag–fredag kl. 11.00-16.00

Hos konstpedagog Ulrika skapar vi vänner av papper
som kan lysa upp hösten! Vi formar och ritar en figureller djurskulptur i papper. Tillsammans med en glasburk
och ljusslinga har vi fått en lysande kamrat! Ateljén är
uppdukad med material och en stämningsfull miljö där
ljusvännerna och din kreativitet står i fokus.

Öppen dörr till Stora scenen

drop in

drop in

Under vecka 44 kan du
komma till Kulturhuset
Barbacka och prova
olika aktiviteter, leka
och fika. Vi ses!

Öppen dörr till Lilla scenen
Tis, ons, tor kl. 11-14

Äta – leka – mysa!

Kom och kolla hur det ser ut i vår teaterlokal. Vi har
plockat fram rekvisita och kostymer, så passa på att
förvandla dig själv eller din familj till något annan för
en stund. Pedagog finns på plats.

Låna en dansstudio
Mån, fre kl. 11-16

Är du osäker på vad olika dansstilar innebär, och
nyfiken på att testa? Nu har du chansen! I dansmaraton
kör våra danspedagoger Clara och Minna pass på 15
minuter där du kan prova olika stilar: hiphop/street,
jazz, modern dans och feminine vibe. Hoppa in när
du känner för det och avsluta när det passar dig.
Anpassad för mellanstadiet och uppåt.

förboka
gärna

Prova på teater

Mån, tis, ons, tor kl. 11-13 & 13.30-16
Välkommen att kliva in på Stora scenen, vår
föreställningslokal. På den stora filmduken
visar vi Kulturhuset Barbackas egna filmer
inom dans och bild. Till exempel kan du
steg-för-steg lära dig en danskoreografi,
eller hur du tecknar ett träd.

drop in

Mån-fre kl. 11-16

förboka
gärna

Tänk att ha en dansstudio för sig själv eller sitt dansgäng. Nu kan du boka
Garaget, vår danslokal, under en timme. Antingen på egen hand eller
tillsammans med familj eller vänner.

Hela veckan kan du besöka lekrummen
och vårt mysiga café. Vi serverar både
fika och lättare luncher: pannkakor,
korv med bröd, paj, sallad, mackor,
kakor och glass. Lekrummen är anpassade för barn mellan 0-6 år och
ligger i anslutning till caféet.
!

drop in

För barnens trygghet:
En vuxen behöver vara på
plats i lekrummen när det är
mycket folk i huset.

Tis, ons, tor kl. 14-15

Är du nyfiken och tycker det verkar kul med teater?
Då är detta ett bra tillfälle för dig. I vår teaterlokal
får du under en timme prova teaterlekar och
övningar tillsammans med vår dramapedagog
Lottie. Anpassad för låg- och mellanstadiet.

Bokstavsdans

Tor kl. 11.15-12.00

förboka
gärna

Kom och dansa tillsammans –
barn och vuxna. Tillsammans
med danspedagog Jessica provar vi att forma
kroppen till olika bokstäver och använder vår fantasi och
rörelseglädje till att dansa fram våra egna idéer och
känslor. Anpassad för barn i åldern 6-7 år.

Kablab – vad är det?
Tor kl. 13-16

drop in

På Barbackas egen designklubb Kablab skapas
fantasifulla kostymer, smink och masker, och
deltagarna designar kläder och accessoarer. Låter
det som något för dig? Kulturpedagog Mariel är på
plats för att svara på frågor och visa lokalerna.

