Höstlovsaktivitet
Är du 12 till 20 år? Missa inte detta!
Upptäck och utveckla din kreativitet
Nu har du chansen att vara med i projekt Kultur-X-plosion, där alla är med på
lika villkor utifrån sina olika förutsättningar.

Du har möjlighet att…
Testa nya spännande instrument såsom olika iPad-appar,
Skoog, Soundbeam och Theremin.
Prova på dans, teater och skapa musik samt
träffa nya vänner med samma intresse.

Tvådagars-workshop under höstlovet
Tisdag den 27 oktober kl 10.00 - 15.00 samt onsdag den 28 oktober kl 10.00 15.00. På denna workshop kommer du få träffa kursledarna Helene Karabuda
och Mike Fry från Share Music samt lärare från kulturskolan.

Helene Karabuda
Dansare och koreograf som bland annat har arbetat i Kompani Nomad med
nyskapande samisk dans. Helene Karabuda har varit anställd som dansare,
repetitör, workshopledare och koreografiassistent hos professor Efva Lilja och
danskompaniet E.L.D. Helene har bl a undervisat på Mimlinjen på
Teaterhögskolan och lett studenter i konstnärlig process på Dans- och Cirkus
Högskolan. Helene startade Sundbybergs Dansstudio, den kommunala
dansskolan i Sundbyberg.
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Mike Fry
Mike Fry arbetar sedan 1985 som musiker, tonsättare och soloartist. Han har
spelat med många stora artister i Storbritannien och har alltid bandprojekt på
gång. Mike undervisar dessutom musik i olika Community Arts projekt i
Storbritannien och arrangerar "Open Mike nights" i sin hemstad.

Share Music
Share Music arbetar med målet att alla människor skall ha möjlighet att uttrycka
sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. För mer info och för
att bli inspirerad gå in på http://sharemusic.se/

Kulturskolan
Kulturskolan är en mötesplats för gemenskap, utveckling, kreativitet och
delaktighet. Här är alla välkomna. Det spelar ingen roll vad du har för
förkunskaper eller behov. I kulturskolan skapar vi upplevelser tillsammans. Du
möter kunniga pedagoger som inspirerar, väcker nyfikenhet och kreativitet.

Välkommen med din anmälan
Att delta i projekt Kultur-Xplosion är kostnadsfritt hösten 2015. Det finns 20
platser till denna workshop som pågår under två dagar. Vid frågor eller anmälan
vänligen kontakta: Thomas Pontén, projektkoordinator Kultur-Xplosion
Telefon: 070-590 78 82 Mejl: thomas.ponten@orgryteharlanda.goteborg.se

Hitta hit
 Kultur i Väst, Rosenlundsgatan 4
 Du kan komma hit med buss eller spårvagn. Den
närmaste större hållplatsen heter Järntorget.
 www.kulturivast.se som vi samarbetar med i denna
workshop
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