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Gratis

barnkurser!
Anmäl ditt
barn i dag!

Sommarprogram 2017

Lindance
Dansa linedance med oss!
SIMRISHAMN
Torsdagar med start 29 juni
8 ggr | 18.30-21.30 | Kostnadsfri
Ledare: Lisa Åkesson
rn

Ba

rn

Ba

Lättare matlagning för barn!
Härliga mellanmål, bakning, smoothies och den
perfekta maten till sommarens utflykter är bara
lite av det vi lagar tillsammans under denna
sommarkurs i lättare matlagning för dig mellan
9-15 år! Bli mästare och ta över köket hemma!
TRELLEBORG
19 och 21 juni | 2 ggr | 12.00-14.15 | GRATIS
Ledare: Annika Lindborg
Gravidyoga by the sea
Genom gravidyoga förbereder du dig på ett
positivt sätt både fysiskt och mentalt inför
förlossningen och tiden därefter genom:
- Andnings och avslappningstekniker som hjälper
dig möta graviditet och förlossning med ökad
trygghet och självförtroende.
- Kroppsrörelser för att reducera stelhet i
muskler, bygga styrka och för ökad vitalitet.
- Hjälper dig behålla en god hållning och blodcirkulation i den föränderliga och
växande kroppen.
TRELLEBORG
26, 29 juni och 11, 18, 25 juli
5 ggr | 18.00-19.30 | 850 kr
Ledare: Pernilla W. Lindström
rn

Kreativ fotografering för barn
En sommarkurs för dig med systemkamera och
är mellan 8-15 år.
Du lär dig hur du ställer in fokus på önskat ställe
när du fotograferar och vilken programfunktion
på kameran du bör använda i olika situationer.
Vi planerar fotomotiv och samlar rekvisita som
kan ge effekter på bilden. Vi fotograferar mycket!
Bli mästare på kameran och dokumentera ditt
sommarlov!
TRELLEBORG
3-5 juli | 3 ggr | 13.00-16.00 | GRATIS
Ledare: Emma Ingolf
Målarkurs i Mixed media
Vi arbetar med en hel rad olika material och
medier. Vi klipper och klistrar, stämplar,
spacklar, sprutar och mycket mer.
Framförallt har vi roligt då skapandet är roligt
och avslappnande och man vet aldrig på förhand
vad det blir.
HELSINGBORG
3-4 juli | 2 ggr | 10.00-14.30 | 400 kr
17-18 juil | 2 ggr | 10.00-14.30 | 400 kr
5-6 augusti | 2 ggr | 10.00-14.30 | 400 kr
Ledare: Gun Hallberg
Yoga på slottet
Christinehof välkomnar alla, även nybörjare, till
kundaliniyoga under juli månad. Varje pass varar
75 min.
Pris: 150 kr/pass. Veckopass: 700 kr.
Plats: Christinehofs park (vid dåligt väder
inomhus).
Datum: 4-28 juli (tis, ons, tors, fre)
Det är en ”öppen” kurs, man kan komma en gång
eller varje dag. Man kan hoppa in i kursen mitt i.
Info och föranmälan: yoga@christinehofslott.se
www.christinehofslott.se

Ba

Serieteckning
Har din dröm varit att rita egna serier? Att få
berätta dina historier i bild? Här får du lära dig
att teckna din helt egen serie. Tips att tänka på
och inspiration från ledare och andra barn får du
under denna veckan.
TRELLEBORG
26-29 juni | 4 ggr | GRATIS
Barn mellan 6-12 år kl. 10.00-12.15
Barn mellan 13-15 år kl. 14.00-16.15
Ledare: Tomas Nilsson

Sommartider
i växeln:
Mån, Ons, Tors
09.00-12.00
3/7-14/8
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Form och struktur i din trädgård
Denna eftermiddag får ni lyssna på Anna-Lena
Biel Jönsson och Helen Sirensjö, trädgårdsingenjörer, utbildade vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. De driver företaget ”Form
och struktur Trädgårdsarkitektur”. Under föreläsningen kommer de att prata om hur man gör
för att hitta en harmonisk form och struktur i sin
trädgård, med hänsyn till personliga önskemål
och platsens förutsättning. Samarbete med
Österlens Museum.
SIMRISHAMN
Lördag 8 juli | 13.00-14.30 | 100 kr
Föreläsare: Anna-Lena Biel Jönsson och
Helen Sirensjö
Kan du tala - Kan du sjunga
Tycker du din sångröst bara låter bra i duschen
eller anser du dig vara tondöv? Här är din räddning! Vill du sjunga, kan du sjunga! Med denna
intensivkurs ger vi din sång och röst befrielse. Vi
övar in känslan för texten och tränar sångteknik.
Alla kan lära sig att sjunga så börja din sång-resa
i dag. För alla åldrar och sångfåglar.
ÄNGELHOLM
10, 12, 14 juli | 3 ggr | 15.00-17.30 | 600 kr
Ledare: Catrin Eggers
Yoga by the sea
En sommarkurs i yoga som vi utövar utomhus
vid Dalabadet. Under två veckor kan du starta
dagen med yoga utomhus, vid havet. Närande
och stärkande yoga med fokus på din andning,
rörelse och dina sinnen. Varje träff inkluderar en
närande sekvens av solhälsningar, stående och
sittande ställningar som anpassas efter deltagarnas erfarenhet och förutsättningar.
TRELLEBORG
10, 12, 14, 17, 19, 21 juli
6 ggr | 08.30-09.40 | 850 kr
Ledare: Pernilla W. Lindström
= Ett samarbete med Trelleborgs Kommun
och deras Sommarlovstöd

Detta arrangemang är inte bidragsberättigat.

Silversmide heldagskurs
Heldagskurs i välutrustad smyckeverkstad.
Nybörjare eller mer erfaren, alla välkomnas att
skapa smycken efter egen design under handledning av Castello Hansen, utbildad guldsmed
hos Ole Lynggaard i Köpenhamn och på Royal
College of Art i London. Material finns att köpa
på plats.
GREVIE - Båstad kommun
Två tillfällen | 09.30-16.30
8 eller 15 juli | Pris: 900 kr / tillfälle
Ledare: Castello Hansen

Kvinnohälsa och välbefinnande på
Campingen i Båstad
Alla kvinnor är hjärtligt välkomna på en trevlig
stund tillsammans med oss!
13.00-14.00
Cajsa Håkansson - Mary Kay
Ta hand om din hud i sommar. Hudvårdsskola
med Cajsa. Prova på hudprodukter och kosmetik.
14.00-15.00
BH-skola med Iwona Brenk - PXC
Underwear, 'Vackra under för alla stunder'
Iwona lär dig hur en perfekt BH skall sitta för att
ge rätt avlastning och förebygga värk i rygg och
axlar.
15.00-15.45
Prova på Yoga med Åsa Niklasson
Yogan är en Hatha-baserad dynamisk yoga i nivå
att passa alla. Begränsat antal mattor finns att
låna. Ta med egen matta om du har.
16.00-17.00
Bjuds det på hälsosam fika och mingel.
BÅSTAD - två tillfällen
19 juli och 20 juli
Pris: 100 kr / tillfälle

Knyppling och Vitbroderi
Det gamla hantverket lever vidare.
Samarbete med Österlens Museum.
SIMRISHAMN
17, 18, 19, 20, 21 juli
5 ggr | 09.30-12.30 | 1.330 kr
Ledare: Ann-Marie Persson
Lär dig spela teater
Gör dina teaterdrömmar sanna via denna intensivkurs. Är du ovan och aldrig stått på en scen?
Låt inte det hindra dig. Har du viljan att prova på
så hjälper vi dig med resten. Träna scenspråkets
alla nyanser, öva din röst, hållning, kommunikation och komik. Vi tillämpar likasinnade grupper
och ser till att vi framför allt har kul, släpper
hämningar och prestige. Alla är vi bra på något
och hjälps åt att hitta just din plats på scen.
ÄNGELHOLM
17, 19, 21 juli | 15.00-17.30 | 600 kr
Ledare: Catrin Eggers
Körsång - Sångglädje i två dagar!
Två dagars workshop i körsång under
Österlens körfestival med körledarna Bodil
Bendixon och Sanna Martin.
CHRISTINEHOFS SLOTT
24 och 25 juli | 10.00-17.00 | 250 kr/dag
Kultur i Östra Karup
Vi går tillsammans och besöker följande platser:
Klacken, Klackagrottan, Domarringen, Runsten,
Byn som försvann vid Kungsrasten, Kungastenarna. Vi samlas vid köpcentrat i Östra Karup
kl. 11.00.
ÖSTRA KARUP - Båstad kommun
25 juli | 11.00-13.00 | Pris: 50 kr
Ledare: Bengt Bengtsson
Teckna utomhus
Vi tar teckningsblocket och pennan med oss
och tecknar ute i vackra Trelleborg under denna
sommarkurs! Vi lär oss teckna av vår omgivning
utomhus.
TRELLEBORG
2 och 3 augusti
2 ggr | 10.00-12.15 | 500 kr
Ledare: Tomas Nilsson

Föreläsare: Tomas Lydahl

2 WOW-föreläsningar
WOW! Så får du dina kunder att skryta
om dig!
En fantastisk möjlighet att inspirera företagets
medarbetare eller sig själv att leverera service på
en helt annan nivå. Anlita världens bästa säljare
helt gratis - dina kunder! För de kan sälja dig och
dina produkter mycket bättre än vad du kan. Att
skapa WOW-upplevelser är mycket enklare än
du tror. Det krävs inte så mycket som du kanske
tror.
BÅSTAD
Tisdag 18 juli | 18.30-21.00 | 299 kr
Tänk om livet egentligen är underbart och
inte en hinderbana?
Livet upplevs, av de flesta, som en hinderbana
som man måste ta sig igenom och den som ”hanterar” alla hindren på bästa sätt mår bäst. Tänk
om vi kan undvika dessa ”hinder” helt och hållet?
Tänk om vi omedvetet skapar en massa hinder i
onödan?
BÅSTAD
Torsdag 3 augusti | 18.30-21.00 | 299 kr
Två föreläsningar till i höst!
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