Alla våra sammankomster är
avgiftsfria och vänder sig till
Malmöbor från 7 år till unga vuxna.
Kurserna drivs oftast mot någon form av
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föreställning och/eller utställning.
TISDAGAR (start 15 januari)
Nybörjare cirkus
www.drommarnashus.se/fritid
Du mellan 7 - 11 år.
Kom och lär dig grunderna i akrobatik, jonglering och balans
Kl: 15.00 - 15.50
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Teater
Du mellan 9 - 11 år. Vi improviserar och hittar på historier
som vi spelar upp.
Kl: 16.00 - 16.50
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Fortsättning Cirkus
Du som är från 10 år. Luftakrobatik, balans mm.
Kl: 17.00 - 17.50
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TORSDAGAR (start 17 januari)
Modern dans - skapa din egen koreografi
Du mellan 7 - 13 år. Kl: 15.30 - 16.30
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Konst/Teater
Du mellan 9 - 13 år, som gillar att skapa såväl konst,
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Årets present?
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Vi är glada och stolta att detta året blivit utvalda som mottagare av 10:-/såld
almanacka. 12 lokala illustratörer har arbetat utifrån ett sagotema.
Priset är 165:- och den köpas hos oss och på några andra ställen i Malmö.
Läs mer här: www.facebook.com/malmonackan
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Jakten på det försvunna Regnmolnet
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Lördag den 30/3 & 13/4
klockan: 11 & 14
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Teaterns Dag Lörd. 16 mars
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med Fabriken Fred. 22 mars
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Drömmarnas hus är ett barn-och ungdomskulturhus som funnits sedan
år 1990 och verkar såväl i Malmö som i hela Skåne. Till vardags hittar
man oss i Rosengårds vita gamla herrgård och vi arbetar med kultur för
barn och unga, såväl på den fria tiden, som i skolpedagogiska sammanhang.
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Med start år 2017 driver Drömmarnas hus
tillsammans med våra projektpartners Victoria
Park, Tjejer i förening samt ABF Malmö det 3åriga projektet Stick ut!, en del av Kulturrådets
satsning Kreativa platser. #kreativaplatser
Ett projekt som arbetar för allas rätt till kultur
och vars primära målgrupp är Malmöbor
boende i delområdet Herrgården, Rosengård.
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