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För dig mellan 13–25 år

FRITIDS- Pop up!
GÅRDARNA
• SOMMARPROGRAM •

9 juli
kl 16–23
11 juli
kl 15–21
12 juli
kl 15–22
17 juli

STUDIO
Se på film, spela spel, pyssla, spela ukulele eller bara häng.
Plats: Studio, Kulturhuset tio14
STRANDHÄNG
Prova Waterballs och Zorbing, ha vattenkrig, bada eller bara häng med oss.
Plats: Bjursen, Bjursås
MARVEL-MARATON: THOR
Kom och se alla Thor-filmerna, ät popcorn och mys med vännerna.
Plats: Studio, Kulturhuset tio14
DANSWORKSHOP x 2

Prova på Street Dance med en professionell Street Dance-lärare.
kl 18–19
Föranmälan* krävs mellan 18–19.
Drop-in:
Plats: Skateparken vid Västra skolan.
19.30–20.30
17 juli
kl 16–18
och
19–21
18 juli

GRAFFITIWORKSHOP x 2
Prova på Graffiti med en graffitikonstnär. Föranmälan* krävs till båda passen.
Plats: Skateparken vid Västra skolan.

DANSWORKSHOP x 2

Prova på Street Dance med en professionell Street Dance-lärare.
kl 18–19
Föranmälan* krävs mellan 18–19.
Drop-in:
Plats: Skateparken vid Västra skolan.
19.30–20.30
18 juli
kl 16–18
och
19–21
19 juli
kl 15–22

GRAFFITIWORKSHOP x 2
Prova på Graffiti med en graffitikonstnär. Föranmälan* krävs till båda passen.
Plats: Skateparken vid Västra skolan.

MARVEL-MARATON: IRON MAN
Kom och se alla Iron Man-filmerna, ät popcorn och mys med vännerna.
Plats: Studio, Kulturhuset tio14

*Föranmälan: Du anmäler dig senast en vecka innan planerad aktivitet.
Obs! Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att ringa eller smsa 023-82011

24 juli
kl 16–22
26 juli
kl 16–22
30 juli
kl 15–21
1 augusti
kl 9–14
6 augusti

HÄNG VID FALU CRUISING
Utmana oss i kubb, kasta boll och vinn pris m.m.
Plats: Gräsplätt utanför Kulturhuset tio14
EPA-CRUISING
Delta själv med din EPA eller se på. Blås grönt och få en korv.
Kubb, tipspromenad, bollplank m.m. Plats: Grusplan vid Grycksboskolan.
STRANDHÄNG
Prova Waterballs och Zorbing, ha vattenkrig, bada eller bara häng med oss.
Plats: Bojsen Beach.
RIDNING
Obs! För dig med ridvana! Föranmälan* krävs.
Plats: Svärdsjö ridklubb
FISKE
Information kommer på Instagram.

8 augusti

FISKE
Information kommer på Instagram.

8 augusti
kl 16–22

STUDIO
Se på film, spela spel, pyssla, spela ukulele eller bara häng.
Plats: Studio, Kulturhuset tio14.

12 augusti CARL LARSSON
Information kommer på Instagram.
14 augusti SOMMARLOVSFINAL!
kl 15–21

Kläm det sista ur sommarlovet med fritidsgårdarnas sommarlovsfinal! Vi bjuder på
glass, du får prova lasertag och ha ett fantastiskt häng med oss och vännerna.
Plats: Fotbollsplanen utanför Britsarvsskolan

*Föranmälan: Du anmäler dig senast en vecka innan planerad aktivitet.
Obs! Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att ringa eller smsa 023-82011
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