Invigning/avtäckning av Barnens
Skulpturpark lörd. 28 sept. kl: 15
www.drommarnashus.se/bsp
Även i höst kommer Fabriken DV m.fl att träna teater med oss.
Det resulterar i ett garanterat uppskattat uppspel den
3 & 4 december kl: 17.30.

Vi är på plats med vår workshop och
utställning: ”Inte bara EN skiss”

Unga Ensemblen bjuder på höstens uppspel
tisdagen den 29 oktober.

Vi tre grannar på Rosengårds Herrgård.
Juliga aktiviteter ute och inne för hela familjen.
drommarnashus.se/jul

Vårt uppskattade regnmoln går i repris i höst.
För fritidsbarn: höstlovet. För familj: lördagen den 9 nov.

Cafékvällar: 5 sept och 28 nov.
Kl: 17-19 (Scenprogrammet börjar 17.30)
drommarnashus.se/cafe

Fri entré, men föranmälan krävs. 6-9 år.
drommarnashus.se/regnmolnet

Vår traditionella julfest, för boende i området,
blir i år på tisdagen den 10 december.
Föranmälan görs i vår reception under kontorstid.

Alla våra sammankomster är
avgiftsfria och vänder sig till
Malmöbor från 7 år till unga vuxna.
Kurserna drivs oftast mot någon form av
föreställning och/eller utställning.
www.drommarnashus.se/fritid

www.drommarnashus.se/nyhetsbrev

Dans. Start 28 augusti
Onsdagar kl: 15.30–16.50 För 7-11 år
Cirkus nybörjare. Start 27 augusti
Tisdagar kl. 16.30-17.15
Vi tränar och lär oss grunderna i cirkus.
Du får bland annat lära dig akrobatik,
jonglering, pyramidbygge m.m. inga förkunskaper krävs.

Cirkus fortsättning. Start 27 augusti
Tisdagar kl: 17.30-19.00 För 7-100år
Fördjupad Cirkusträning och individuell
träning i cirkus. Vi tränar teknik, akrobatik, parakrobatik, balans m.m.

Uttryck dig med kroppen, dansa och ha kul
tillsammans med andra.
Sedan gör vi en dansuppvisning och visar
vad vi har tränat på.

instagram.com/drommarnashus
Konst. Start 21 augusti
Onsdagar kl: 18.00–19.30
För 7-100 år
Anmäl dig till konstfamiljen. Här är det bara fantasin som styr. Vi testar och
undersöker olika konstformer. För hela familjen!
Helt NY teaterkurs för nybörjare.

Teater fortsättning. Start 27 augusti
Tisdagar kl: 16.00-17.00 För 9-13 år
Vi har teaterträning, improviserar och har
roligt. Genom detta hittar vi på vår egen
historia, som vi sedan spelar upp.

Teater fortsättning äldre. Start 20 aug.
Tisdagar kl: 18-19.30 För 13-100 år
Vi tränar teater där vi provar olika sätt att
gestalta en historia. Kom och ha roligt,
använd fantasin, fika och hitta ditt uttryck.
Tillsammans skapar vi en föreställning.

facebook.com/drommarnashusmalmo

Teater för alla. Start 12 sept.
Torsdagar kl 16.00-17.00 7-100 år
(5ggr)
Nybörjarträning för alla åldrar.
Vi gör roliga teaterlekar, testar att
spela en roll och provar olika sätt att
spela teater på.
ANMÄLAN
liza@drommarnashus.se
Namn, ålder, tel, vilken kurs.
Eller formuläret på hemsidan
www.drommarnashus.se/fritid

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.
Med start år 2017 driver Drömmarnas hus tillsammans med våra projektpartners Victoria Park, Tjejer i förening samt ABF
Malmö det 3-åriga 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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