2017‐06‐20

Besök Fyrbodals kulturkollon
Våra kulturkollon med sammanlagt 160 barn och ungdomar sätter igång inom kort och ni
är varmt välkomna att besöka dem. Missa inte att respektive kollo bjuder in till avslutning
där deltagarna visar upp sig och sina nyvunna kunskaper. Välkomna!
Anmäl gärna ert deltagande, för att garanteras en plats på dessa välbesökta tillställningar.
Totalt erbjuder vi nio kollon för ungdomar mellan 11 och 16 år.
http://www.fyrbodal.se/kulturkollo
Exakta tider och vägbeskrivningar finns på följande sida.
Datum för respektive kollo:
CIRKUSKOLLO
 22 juni
 30 juni
 7 juli

POPKUST
 30 juni

DANSKOLLO
 22 juni
 30 juni

SKRIVARKOLLO
 6 juli

HANTVERKSKKOLLO
 22 juni
 29 juni

För mer information kontakta
Marianna Andersson, ansvarig tjänsteman för Beredningen Kultur
Telefon: 0522‐44 08 61 E‐post: marianna.andersson@fyrbodal.se
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TIDER OCH VÄGBESKRIVNINGAR
CIRKUS X 3
Kollo nr 1 avslutas torsdagen den 22 juni i Forshälla bygdegård, Buddeberg 218, med stor
Cirkusshow kl 11.00 där deltagare och tränare uppträder! För showen och lättare förtäring
tar vi ut en avgift på 90 kr för vuxna och 70 kr för barn upp till 15 år. Barn 0‐3 år gratis.
Vägbeskrivning: Forshälla bygdegård, ett stort rött hus med vita knutar, är granne med
Forshälla skola och förskola och ligger ca 500 m från gamla E6:an (mellan Uddevalla och
Ljungskile). Ifall ni kör E6:an (den nya med Uddevallabron), tag avfart/exit 94 vid
Lerbomotet. Följ skyltar mot Uddevalla och Trollhättan. Drygt en kilometer från Lerbomotet
sväng höger och sedan vänster mot Forshälla skola. Sväng vänster igen vid skylt Forshälla
bygdegård.
Kollo nr 2 avslutas fredagen den 30 juni i Olssons lada med stor Cirkusshow kl 11.00 där
deltagare och tränare uppträder! För showen och lättare förtäring tar vi ut en avgift på 90 kr
för vuxna och 70 kr för barn upp till 15 år. Barn 0‐3 år gratis.
Adress: Dramsvik 302, 45994 Ljungskile
Vägbeskrivning: Dramsvik ligger vid havet mitt emellan Uddevalla och Ljungskile på
Västkusten. Kör E6:an och tag avfart/exit 94 vid Lerbomotet. Följ skylt Råssbyn. Efter knappt
en kilometer följ skyltar Ulvesund/Ranneberg. Efter ca 250 m vid Råssbyns pizzabod sväng
höger och följ därifrån skyltning i ca 2 km till cirkuskollot.
Kollo nr 3 avslutas fredagen den 7 juli i Olssons lada med stor Cirkusshow kl 11.00 där
deltagare och tränare uppträder! För showen och lättare förtäring tar vi ut en avgift på 90 kr
för vuxna och 70 kr för barn upp till 15 år. Barn 0‐3 år gratis.
Adress: Dramsvik 302, 45994 Ljungskile
Vägbeskrivning: Dramsvik ligger vid havet mitt emellan Uddevalla och Ljungskile på
Västkusten. Kör E6:an och tag avfart/exit 94 vid Lerbomotet. Följ skylt Råssbyn. Efter knappt
en kilometer följ skyltar Ulvesund/Ranneberg. Efter ca 250 m vid Råssbyns pizzabod sväng
höger och följ därifrån skyltning i ca 2 km till cirkuskollot.

DANS X 2 i Vänersborg
Vi kommer att avsluta danskollo nr 1med en dansuppvisning på Gågatekrysset torsdag 22
juni till kl. 15.00. Då är nära och kära välkomna!
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Vi kommer att avsluta danskollo nr 2 med en dansuppvisning på Gågatekrysset fredag 30
juni till kl. 15.00. Då är nära och kära välkomna!
HANTVERK X 2 Not Quite, Fengersfors
Kollo nr 1 avslutas med vernissagekalas där föräldrar, syskon, vänner och allmänhet är
välkomna! Vernissage torsdag 22 juni kl 13.00.
Kollot nr 2avslutas med vernissagekalas där föräldrar, syskon, vänner och allmänhet är
välkomna! Vernissage torsdag 29 juni kl 13.00.
POPKUST i Skaftö Folkets Hus, Grundsund
Lägret avslutas fredag den 30 juni kl. 14.00 med konsert för familj och vänner!
Alla är varmt VÄLKOMNA till konserten.
SKRIVAR i Skaftö Folkets Hus, Grundsund
Kollot avslutas torsdag den 6 juli kl 11.00 med uppläsningar.
Alla är varmt VÄLKOMNA till konserten.

