Drömmarnas Hus medverkar även i år vid Malmö
Gallerihelg, som i år går av stapeln den 24-26
september. Vi kommer här att bjuda på två gui-
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dade visningar av de sex vackra konstverken i
Barnens Skulpturpark.
Datum: lördagen den 25 september
Visningar: kl. 13.00 & 15.00

Efter att ha blivit inställt både år 2020 och nu i
våras, görs det ett nytt försök den 16 oktober.
Som det ser ut nu kommer Malmö´s största scenfest (tidigare Teaterns dag) att genomföras.
Drömmarnas hus är så klart med ett specialkomponerat program, se Cafékväll.

Onsd. 15 september kl: 18-20
Lörd. 16 oktober kl: 14-16
(16 oktober är ett Malmö Scenfestarrangemang)

Onsd. 17 november kl: 18-20
www.drommarnashus.se/cafe
Under höstlovet/läslovet, v 44, kommer Drömmarnas Hus att delta som en biennalpunkt i Bästa
Biennalen. En konstbiennal som i år, omfattar
hela fem olika regioner. I år står Barnkonvention-

en i fokus för Biennalen. Håll utkik på Drömmarnas hus hemsida, i vårt nyhetsbrev och våra
sociala medier för närmare info om arrangemanget.

Biennalen kommer att omfatta ett trettiotal
programpunkter och vi finns på tre scener under
tre dagar. Här visar den lokala communityn sin
produktion, unga bjuder in till panelsamtal och
dansföreställningar skapas tillsammans av deltagarna på Biennalen.
På communitykulturcentrum.se hittar du löpande
information om biennalen.

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. Vi arbetar med kultur för
barn och unga, såväl på den fria tiden, som i
skolpedagogiska sammanhang.

TISDAGEN DEN
7 SEPTEMBER
TEATER 8-12 år
Tisdagar kl: 15.30-16.30
MYSTERIEKLUBBEN
9 - 13 år
Tisdagar kl: 17.00-18.30
DANS nybörjare 8-13 år
Tisdagar kl: 16.00-17.00
DANS fortsättning 8-13 år
Tisdagar kl: 17.30-19.00

Alla våra sammankomster är
avgiftsfria och vänder sig till
Malmöbor från 8 år,
till unga vuxna och till familjer.
Vi gör också många specialarrangemang
för skolor och fritids i närheten efter ö.k.
Kurserna drivs oftast mot någon form
av föreställning och/eller utställning.

TORSDAGEN DEN
2 SEPTEMBER
CIRKUS nybörjare
Torsdagar kl: 16.00-17.00

www.drommarnashus.se/fritid

MER INFO
Cirkus, teater, dans, konst….
alla kurser hittar du på hemsidan:
www.drommarnashus.se/fritid

CIRKUS fortsättning
Torsdagar kl: 17.30-18.30
KONST för familjer
Torsdagar kl: 17.30-19.00

Frågor eller anmälan tar du direkt med:

Liza@drommarnashus.se
Eller ring 0732-014637
040-211 211
Eller besök oss på Frölichs väg 4, Malmö.
facebook.com/drommarnashusmalmo
instagram.com/drommarnashus
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