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Två dagar med fokus på fotografi och 
att upptäcka omgivningen med hjälp av 
kameran. Vi använder systemkameror 
och fotograferar enskilt och tillsammans 
i närområdet. För barn från 9 år. Inga 
förkunskaper krävs. Vänligen ta med egen 
matsäck för lunch. Kostnad 600 kr för två 
dagar. Pedagog: Amanda de Frumerie 

DIGITALT FOTO
Tvådagarskurs:
Mån 14 & tis 15 april kl 10.15-15.15
Ons 16 & tor 17 april kl 10.15-15.15

Gör en skål, ett fat, eller bygg fria 
former i leran. Du drejar, kavlar, tum-
mar och skulpterar. Vi provar lerans 
alla möjligheter! Vänligen ta med egen 
matsäck för lunch. Oömma kläder. För 
barn från 9 år. Kostnad:  300 kr/dag. 
Pedagog: Anna Rutz

KERAMIK
Endagskurs:
Mån 14 april kl 10.15-15.15
Tis 15 april kl 10.15-15.15

PROGRAM



Välkommen att prova musikproduktion i studio! Arrangera enkla låtar med befintligt ljudmate rial som 
samples och loopar. Redigera ljud och ljudbild med klassiska studioknep. Färdigställ materialet för cd, webb 
m.m. Inga förkunskaper krävs. Kurs för både killar och tjejer. Vänligen ta med egen matsäck för lunch. För 
barn/ungdom 10-18 år. Kostnad: 300 kr/dag Pedagog: Niklas Alexandersson

MUSIKPRODUKTION
Endagarskurs:
Ons 16 april kl 10.15-15.15
Tor 17 april kl 10.15-15.15

Vi spelar teater! Är du en teaterapa och vill pröva på hur det är att gå i teatergrupp? Vi gör övningar och 
teaterlekar under en dag. Vi undersöker och lär oss om teaterns olika begrepp och vägen fram till motet med 
publiken. Inga förkunskaper krävs. För barn från 9 år. Inga förkunskaper krävs. Kurs för både killar och tjejer. 
Vänligen ta med liten handduk, oömma kläder och egen matsäck för lunch. För barn från 10 år. Kostnad: 300 

TEATER
Endagskurser:
Ons 16 april kl 10.15-15.15
Tor 17 april kl 10.15-15.15

Är himlen alltid blå? Ur vems perspektiv tecknar jag? Hur vill jag utrycka mig?
Kom och experimentera med teckning, målning och form under individuell vägledning.. Vi skissar, testar och 
tar ställning, för att under eftermiddagen jobba vidare i skilda material som kol, akryl, collage eller varför inte 
skrot? Kursen kommer vara upplagd så att den passar att gå en eller två dagar.  Klä dig i oömma kläder och 
medtag matsäck och frukt För barn från 8 år. Kostnad: 300 kr/dag. Pedagog: Kristina Schultz

BILD & FORM
Endagskurs:
Tis 15 april kl 10.15-15.15
Ons16 april kl 10.15-15.15



HÄFTIGA ERBJUDANDEN  
TILL PÅSKLEDIGA KIDS PÅ
WWW.URBANDELI.ORG

FAMILJELÖRDAGAR
SCENKONST FÖR HELA FAMILJEN
VÅREN 2014 Biljetter: 100 kr, dieselverkstaden.se 

eller i Dieselverkstadens infodisk.

5 APRIL
JAG VILL HA BLOMMIG FALUKORV – 
med Stina Agnas jazzband för barn
kl 15.00, Lilla scen
Stina Agnas Band bjuder på en föreställning med musikaliska historier, om vardagliga 
händelser i livet. Hur det är att få ett syskon, om man ska byta saker med varandra istäl-
let för att köpa nya och om hur det är när man är ledsen och vad gör man om man hittar 
en död kråka? För barn 2-7 år.

12 APRIL
BOKSTAVLIGT – med Pantomimteatern
kl 15.00, Lilla scen
Pyttes mamma försvinner som vanligt bakom tidningen under frukosten. Pytte och 
låtsaskompisen Doris upptäcker tillsammans koden med de konstiga krumelurerna. En 
bokstavligt talat, spännande musikalisk och akrobatisk resa in i alfabetets lustfyllda 
värld! För barn 3-7 år.

22 MARS
VIT – en bländande vit värld med Teater Pero
kl 15.00, Lilla scen
Låt de allra minsta följa med in i en bländande vit värld där inga faror och färger finns, 
där allt är rent och prydligt och frid råder. Det svåra är att det enda man kan tänka på i en 
alldeles vit värld är...rött...blått...gult...lila...och rosa...
För barn 2,5-5 år. 


