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POPKUST - POP OCH ROCK FÖR TJEJER
14-18 juni (mån – fre)  på Bassholmen
Popkust är för dig som vill spela eller sjunga, själv 
eller tillsammans med andra. Fem dagar fyllda av 
sång, musik och nya vänner med samma intressen – 
det får du på Popkust! Du behöver inte kunna spela 
något instrument innan, men kan du det så skriv det 
i ansökan. Ledare: Eva Olofsson, musikpedagog, 
Kerstin Karlsson, fritidsledare och musikant, samt  
Maria Classon, ungkultursamordnare och Charlotta 
”Charlie” Byberg, barnkultursamordnare (som 
fuskar i band ibland).
För tjejer 12-14 år. 20 deltagare. Pris 1000: -

KONSTHANTVERKSKOLLO
16-20 juni (ons – sön) på Not Quite, 
Fengersfors
På konsthantverkskollo ägnar vi oss åt kreativt ska-
pande i  flera olika material, allt från plast till sly. Vi 
har tillgång till verkstäder som smedja, snickeri och 
textiltryck. Genom egna projekt och samarbeten ut-
vecklar vi vår uppfinningsrikedom, formkänsla och 
vi lär oss en massa om material och redskap. 
Not Quite ligger två mil från Åmål. Det är ett gam-
malt fabriksområde fullt av keramiker, smeder, 
konstnärer, och snickare. Ledare: Cajsa Branchetti  
Hallberg och Jonathan Malm. Ungdomsledare: 
Kimmy Bolke.
För alla: 13-16 år. 20 deltagare. Pris 1200:-

BILD- OCH DRAMAKOLLO 

21 – 23 juni (mån –ons) i Lysekil
Nu får du som gillar att måla, dramatisera och spela
teater möjlighet att pröva nya grepp och utveckla
dina egna talanger tillsammans med andra!   
Idéerna från dramalektionerna tar vi vara på och 
använder som tema för vårt skapande i bildsalen 
där vi arbetar med olika tekniker.  Ledare: Pedagog 
Marita Wiktorsson, dramapedagog Lena Molin och 
en konstnär. 

För alla 11-13 år. 20 deltagare. Pris: 600:-  

FILMKOLLO
28 juni – 2 juli (mån – fre) i Lysekil  
Vi går igenom grunderna i filmskapande från ma-
nus till färdig kortfilm, med mycket kreativt skoj på 
vägen. Vi kommer att gå igenom moment som foto, 
ljud, regi, skådespel och redigering. Under veckan 
kommer deltagarna att producera kortfilmer som 
har exklusiv premiärvisning den 2 juli. Ledare är 
mediepedagogerna Torbjörn Jackson och Henrik 
Oscarsson samt fritidspedagog Christer Karlsson. 
För alla: 13-16 år. 20 deltagare. Pris: 1000:-

CIRKUSKOLLO     
5 – 8 juli (mån-tor) Strandbynäs Ljungskile
Vill du prova på eller lära dig mer om spännande 
cirkuskonster såsom trapets, lindans, jonglering 
eller tygakrobatik? På cirkuskollo finns allt det här 
på det dagliga schemat. Som avslutning blir det stor 
cirkusshow av och med deltagare och tränare. Du 
behöver  inte ha några förkunskaper men om du 
har det så skriv det i ansökan. Skriv också om du 
utövar någon annan fysisk aktivitet. Ledare: Johan-
na Abrahamsson (cirkusartist och leg. sjukgymnast) 
tillsammans med kollegor från Cirkusexpressen of 
Sweden.
För alla 11-13 år. 15 deltagare. Pris: 1200 kr 

SKRIVARKOLLO  
11 – 15 juli (sön-tor) i Lysekil
Hit ska du söka om du tycker om att skapa med 
ord. Texterna som skrivs på lägret, dikter och 
berättelser, används ibland också som inspiration 
till teaterlekar. Tips får du också av Lena Lilleste 
som besöker oss  en av dagarna. Lena skriver bl a 
böckerna om Tommy och Flisen. Ledare: Pedagog 
Marita Wiktorsson och skrivarlärare Elin Bengts-
son.
För alla 11-13 år. 20 deltagare. Pris 1000:-

MER INFORMATION:
www.fyrbodal.se/kulturkollo

ANMÄLAN  
Välkommen med din anmälan senast 
23 maj! Inga förkunskaper krävs för något kollo!
Anmälan gör du via www.fyrbodal.se/kulturkollo

Om du inte kan anmäla dig via nätet så kontakta 
Lilian Nilsson tel 0522- 44 08 32, 
lilian.nilsson@fyrbodal.se
Besked om du kommit med skickas via e-post. 

Bekräfta  att du vill vara med genom att 
betala in avgiften senast tio dagar efter du 
fått antagningsbeskedet, i annat fall går 
din plats till annan sökande.

Anmälningsavgiften inkluderar även medlemsavgift 
i Vi Unga för 2010. Ungdomar från Vi Unga deltar 
under en kväll på alla kollon.  
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