
                Konst 
Under konstnärlig ledning får du arbeta med  

teckning och målning, prova olika färger,  
tekniker och material. 

Vi provar också olika trycktekniker på skilda 
material. Upptäcker och upplever glädjen  

att få skapa tillsammans. 
 

Ledare: Konstnär Eta Hedman  
som leder dig på äventyret 

 
Plats: Kommunhuset Forum 

Torsdagar 15.30 – 18.30(drop in till kl.17.00) 
Ålder 7 – 15 år 

Start 8 november med fortsättning under våren 
Ingen kostnad.(6 ggr) 

Antal deltagare: 12  
Anmälan senast 6 november! 

www.munkedal.se/musikskolan   
Information tel. 0524 – 182 39 och 181 75 

             Slöjd 
Vi skapar och slöjdar i trä. Det kan vara att 
klyva trä, hantera täljkniv och annat som 

man inte alltid får praktisera i ”vanliga 
skolslöjden”. Vi tillverkar vandringstav,  

vägghängare, smycken, pennförlängare, mm 
Ledare: Anders Lindberg som leder dig 

på äventyret 
 

Örekilsgården (f d Sohlbergs trä) 
Lördagar  

Grupp I; 7 – 10 år kl.11.00 - 13.00 
Grupp II; 11 – 15 år kl. 14.00—16.00 

 
Start 17 november  

Ingen kostnad.(4 ggr) 
Antal deltagare: 8/grupp 

Anmälan senast 10 november! 
www.munkedal.se/musikskolan   

Information tel. 0524 - 182 39 och 181 75 

Teaterverkstad 
Har du alltid tyckt att teater är roligt? Välkom-

men att testa teater! Fokus är på improvisation, 
att ha roligt och öppna upp fantasin och  

kreativitet!  
Ledare: Rozita Palmqvist 

 
Plats: Kulturhuset, Munkedal 

Onsdagar 17.45 – 19.00 
Ålder 10 – 13 år 

Start  7 november  
Ingen kostnad (5 ggr) 

Antal deltagare: 12  
Anmälan senast 31 oktober! 

www.munkedal.se/musikskolan   
Information tel. 0524  - 182 39 och 181 75 

Pappersslöjd 
Ett tunt pappersark förvandlas till trana,lilja 

eller ask. Är det möjligt? Vi provar origami  som 
är en gammal japansk papperskonst och viker 

olika modeller, tvådimensionellt och även tredi-
mensionellt. 

Ledare: Mio Nakamura 
Kommunhuset Forum 

Ålder 7 – 15 år  
Tisdagar 15.30 – 18.30  
(drop in till kl. 17.00) 

Start 6 november  
Ingen kostnad.(3 ggr) 

Antal deltagare: 12  
Anmälan senast 31 oktober! 

www.munkedal.se/musikskolan  
Information tel. 0524 - 182 39 och 181 75 
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Nyheter! 

Konst 

   Slöjd 

  Pappersslöjd 

Drama/      
     teater 

Munkedals Kultur & Musikskola 
 
Musikskolan och Kultur & Fritid  i Munkedals  
kommun utvecklar verksamheten med nya  
kulturaktiviteter med Bild, papperslöjd, slöjda med 
kniv och drama. Detta tack vare ett stöd från  
Statens Kulturråd. Alla dessa aktiviteter är gratis! 
Sedan tidigare finns musikskolan och dans som 
från och med 2019 också blir kostnadsfria! Detta 
efter ett beslut av kommunstyrelsen.  
 
Välkommen med din anmälan! 
 
 

Munkedals  
Kultur & musikskola 

För mer information; 
Hans Bjermqvist/ 
Musikledare tel. 0524 18239 
JanOlof Karlsson/ 
Kulturutvecklare  tel. 0524 18175 
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