Vi är ett kulturhus för barn och
unga som jobbar med skratt,
kultur och viktiga frågor!
Vi arbetar på olika sätt, med olika konstformer
men på lika villkor. Alltid med lust, glädje,
fantasi och kreativitet. Vi lyssnar på ungas
frågor och funderingar och tar deras idéer
på största allvar.
Sen gör vi en teaterföreställning tillsammans.
Eller en konstvernissage. Eller en tv-serie.
Ibland planterar vi en dröm. Bokstavligen alltså,
ute i trädgården. Eller så går vi ut i skogen och
kollar om naturen kan hjälpa oss att få bättre
självförtroende, mer lugn och harmoni.
Vi delar roliga upplevelser och kunskaper
utomhus – vår utepedagogik bygger alltid på
ett lärande för hållbar utveckling.
Vi håller till i den stora herrgården i Rosengård, i trädgården bakom huset, i Fulltofta
strövområde och på olika skolor i Skåne.
Ibland är vi ute och flänger i Europa. Eller på
gator och scener runt omkring i Rosengård, i
Malmö och i Sverige.
Vi har arbetat i över 20 år med barn och
unga och kommer fortsätta 20 år till!

Lite om vad som händer under hösten på

Är du sugen på nya kompisar
och gillar att skapa?

Du som är från 12 år och
uppåt kan vara med i teater
och dans eller film och foto.
Torsdagar klockan 17-19
Anmälan:info@drommarnashus.se

GRATIS!

Kom på Skördefesten i
Drömmarnas trädgård.

Det blir en härlig hantverksoch skördefest i vår fina trädgård. Här har vi aktiviteter för
hela familjen med marknad,
grödor, hantverk och mat.
29 september klockan 11-15

FRI ENTRÉ

Familjelördag för alla!

Vi skapar i lera, papper och
gips! Vi går in i formens värld
och skapar små och stora
uttrycksfulla gestaltningar!
Konstnären Jafer Taon öppnar
porten till ateljén.
Kom och fika, umgås och
använd din fantasi!
19 oktober klockan 11-14

GRATIS!

Höstlovet

Du är välkommen att kika på
en utställning och en föreställning av barn och unga på
Drömmarnas Hus.
OBS! Plats: Kirsebergs Teater.
31 oktober klockan 18.00
Från 7 år.

GRATIS!

Vi skräddarsyr föreläsningar och praktiska workshopar.
Kontakta oss för offert.
Boka in ditt arbetslag, din avdelning,
och kom på ett stimulerande
Gilla oss
på facebook
studiebesök hos oss.
Gillar du det vi gör? Bli stödmedlem!
Mejla stodmedlem@drommarnashus.se eller ring
ordförande Christina Larsen 0705-79 20 87.
För mer information och bokningar:

Drömmarnas Hus

Frölichs väg 4, 213 68 Malmö
Telefon: 040-31 15 80, Mejl: info@drommarnashus.se
www.drommarnashus.se

