VINTERLOVET 2017
Ungdomens Hus
Onsdag-Fredag den 27–29 december, Produktion- och inspelningsworkshop. Det kommer
innebära att totalt ca 10–15 ungdomar kommer att få sitta i musikstudion tillsammans med en
musikproducent och en artist för att få se hur dessa jobbar samt själva få prova att producera
och spela in musik.
För att få en plats på denna aktivitet håll koll på våra sociala medier.
Ålder: 12–19
Tisdag-fredag den 2–5 januari, Dansworkshop, med fyra dansstilar som alla kan komma
och testa på. Passande för alla nivåer från nybörjare till mer rutinerade, alla är välkomna!
Ålder: 12–19
Onsdag den 3 januari, Musikhörna på Nya Ungdomens Hus. Vi kommer ha akustisk
musiksessions där unga får en plattform att göra så hörda på.
Ålder: 16–19
Fredag den 5 januari, Mitt127 anordnar Dodgeball-turnering mellan Fryshusets
Skärholmens olika fritidsgårdar. Vinna eller förlora, viktigast är att ha kul och röra på sig!
Ålder: 12–15
Måndag-tisdag den 8–9 januari, Kreativt skapande inom medier. Är du intresserad av att
skapa en egen Youtube-kanal eller starta en podcast? Få kunskap inom dessa områden och
testa på praktiskt att skapa något man har intresse för.
Ålder: 12–19

Träffpunkt Bredäng
Onsdag den 27 december, filmkväll i Aulan samt öppna diskussioner efter visningen.
Onsdag den 3 januari, dokumentärvisning med eftersnack.

Mötesplats Sätra
Torsdag den 28 december, åker vi till Eriksdalsbadet och badar. (Sista anmälningsdag på
fredag den 22/12)
Fredag den 29 december, Så har vi fotbollsturnering med fina priser.
Onsdag den 3 januari, åker vi till Bounce i Kungenskurva. (Sista anmälningsdag på fredag
den 29/12)

Bredäng Mötesplats
Torsdag den 28 december, dodgeball träning inför Dodgeball-turneringen anordnat av
Mitt127!
Fredag den 29 december, Filmvisning i Aulan, vi bjuder på chips och popcorn Lugn
chillkväll!
Fredag den 5 januari, Dodgeball turnering i samarbete med Mitt 127.

Vårberg Mötesplats
Fredag den 29 december, Tjejkväll + Politiker från Riksdagen kommer och pratar om rasism
samt öppna diskussioner.

Parklek Bredäng/Vårgården
Parlek Vårgården och Bredäng under Lovely Days kommer att omlokaliseras
till Skärholmens vinterfestival under dagtid i Skärholmshallen.

