Sommarlov 2022
Barnens Drömvärld

Juni

Torsdag 16 juni, kl.9-10.30
Upp till 6 år
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Den här dagen förvandlas Folkets Trädgård till en
drömvärld där Förskolan Åstugans barn kommer
för att plantera ut sina växter. Ställdalens studiecirkel Förr och Nu berättar om rymden och meteoriter och den förtrollade varelsen Beru som lever i
Ställdalens skogar.

Graffiti och rätten till den allmänna platsen –
Workshop

Torsdag 23 juni, kl.10-16
Från 13 år
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Tobias Barenthin Lindblad leder kursen där deltagarna går igenom graffitibokstavens uppbyggnad,
ordets balans, en föreläsning om graffiti och dess
historia, medborgardeltagande och den allmänna
platsens betydelse i en demokrati. Vi lagar och
äter lunch tillsammans och avslutar med att måla i
storformat på Folkets Trädgårds öppna vägg.

Öppet hus/Rampbyggardag

Lördag 25 juni, kl 12-16
Gamla perrongen vid tågstation
Arrangör: Hell’s Skaters
Kom och hälsa på oss i Kopparbergs skateboardförening Hell’s Skaters. Prova åka, få tips och var
med och hjälp oss bygga nya ramper och hinder.
Alla är välkomna, gammal som ung, ingen anmälan
behövs. OBS! Datumet kan ändras beroende på
väder, men då kommer info på vår FB-sida. Så följ
Hell’s Skaters på facebook och håll dig uppdaterad.

Kreativitetsdag (Observera, datum i juli)

Tisdag 19 juli
kl. 10:00 - 12:00 6-9 år
kl. 13:00 - 16:00 10-18 år
Kyrkbacksskolans kafeteria
Arrangörer: Unga Allergiker Bergslagen
Vi kommer måla och skapa med olika material. En
del av skapelserna kommer ställas ut vid ett senare datum i Folkets Trädgård i Ställdalen. För att
ALLA ska kunna delta och må bra är det viktigt att
komma utan parfym och i kläder som inte har varit
i kontakt med något djur. Anmälan ska vara inne
senast den 10 juli till rickard.didic@yahoo.com alt.
079-358 89 29. Max 16 deltagare/grupp.

Dansdagen

Torsdag 30 juni, kl.13-16
För föräldrar med barn i alla åldrar
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Följ med oss denna dag och lär dig mer om
dansstilar från olika kulturer. Vuxna deltagare
kommer att lossa sina höfter i en professionell
salsa-workshop av Anne-Marie Annang (för vuxna)
och alla åldrar får en introduktion till dans från
Syrien (för barn). Kanske har du några speciella
danssteg att visa andra? Vi avslutar dagen med en
dansshow av barn och ungdomar från Ljusnarsberg under ledning av Mimmi och Linnea.

Juli
Biblioteket besöker Folkets Trädgård

Torsdag 7/7 kl. 14.30
Arrangör: Biblioteket
Biblioteket flyttar ut till Folkets trädgård i Ställdalen. Vi läser sagor och pysslar från kl. 14.30.

Hela sommarlovet:
Under hela sommarlovet erbjuder biblioteket:
Sommarboken. Läs fem böcker under sommarlovet och få en present. Barn i skolåldern.
Läsglass, låna och läs minst en bok och få en glass. För barn mellan 0-18 år.

Dansläger

Måndag – tisdag 11-12 Juli
Barn mellan 9-15 år.
Start kl.09.00 med frukost på skolan och avslutas
kl.16.00 dagen därpå. Under lägret kommer det
vara fokus på en koreografi som sedan ska visas
upp men dagarna blir också fyllda med glädje
och lek. Måndagskvällen avslutas med mat och
bowling på John Scotts. Max 25 pers.
Ledare: Linnea och Mimmi
Uppvisning på Summercamp.
Anmälan, Linnea.Didic@ljusnarsberg.se

Bokdag med tema pollinering

Torsdag 14 juli, kl.13-16
Barn upp till 12 år
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Sagostund med Astrid och Kesti från biblioteket
som läser om pollineringens fantastiska värld där
vi möter olika kryp och flygfän. Feriepraktikanterna
som jobbar i Folkets Trädgård kommer att ha en
överraskningsaktivitet för alla barn!
Familjedag & Loppis
Söndag 17 juli, kl.10-16
För familjer med barn i alla åldrar
Folkets Trädgård Ställdalen
Aktiviteter för alla åldrar. Tipspromenad, tävlingar,
lekar, loppis, hoppborg m.m. Det blir försäljning av
korv, kaffe, bröd, och dricka.

Dansdag

18 juli kl. 09.00-16.00
Barn mellan 6-8 år.
En dansdag med massa roliga dansövningar och
lekar. Även här kommer fokuset ligga på en koreografi som ska visas upp. Vi håller på mellan 09.0016.00 och avslutar med bowling på John Scotts.
Max 20 pers. Ledare: Linnea
Uppvisning på Summercamp.
Anmälan: Linnea.Didic@ljusnarsberg.se

Mat- & Kulturdagen

Lördag 23 juli, kl.13-17
För föräldrar med barn i alla åldrar
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Kom denna dag och träffa varandra över kulturgränserna. Bilda Familjekompis kommer att anordna en mattävling med priser att vinna!
Från kl 16 blir det vernissage av utställningen Ogräs av konstnärerna Angelica Harms
och Kicki Hendahl där feriepraktikanterna och
barnen på förskolan Åstugan är medutställare.
Lättare mat från kl 18 och en konsert: Simon
Stålspets - Strövtåg i Folkton, med start kl 19.

Graffitins Dag

Augusti

Måndag 1 augusti, kl 12-18
Alla åldrar
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
För tredje året i rad firar vi Graffitins Dag i Ställdalen genom att konstplanket är del av den digitala
nationella festivalen. Dagen arrangeras av Hell
Skaters. Kom och prova på screen printing med Ola
Eklöf, en grym screentryckare från Hörken. Ställdalens byalag bjuder på t-shirts och tygväskor, och
även chill med grill.

Summercamp

Lördag 6 augusti 10.00-14.00
Parkeringen bakom ICA
Arrangör: JME Music AB
Under lördagen 6 Augusti mellan 10:00-14:00 öppnar vi upp festivalområdet för allmänheten. ALLA
är välkomna!
Det kommer finnas mat, tävlingar, aktiviteter och
uppträdanden från scenen. Dotter till Kopparbergsfestivalen & Summercamp och står på stora
scenen under Summercamp, Lördagen den 6
Augusti kl 12:00.
Summercamp anordnas av lokala föreningar och
företag.

Cirkusskola med Gycklargruppen TRIX

Måndag - tisdag 8 och 9 augusti
Grupp 1 Kl. 09:30-12:00
Grupp 2 Kl. 13:00-15:30
Ålder 10-16 år
Arrangör: Gycklargruppen TRIX
Plats: Kyrkbacksskolans skolgård / Vid huvudingången.
Anmäl er till en av grupperna! Det finns 16 platser
per grupp.
Skicka anmälan till: jacob@gycklarna.com

Avslutningsfest

Lördag 13 augusti, kl.14-20
Från 13 år
Arrangör: Folkets Trädgård Ställdalen
Skönt häng i Folkets Trädgård! Årets feriepraktikanter organiserar dagen och program presenteras senare. Dagen avslutas med en konsert med
rapparen Jeaff med start kl.18.

