LAN
Ett 48-timmars LAN. Datorspel och turneringar.
Plats: Markan
27 okt kl. 18 till 29 okt kl. 18
Ålder från 13 år
Anmälan till www.markan-lan.com
Kostnad 150 kr. I bokningen ingår frukost, sovplats, tillgång till nätverket och el.

Markans Music Camp
Vill du spela i band? Anmäl dig då till Markans Music Camp. Tillsammans med våra ledare spelar och sjunger du
både känd musik och låtar du skriver själv. Veckan avslutas med konsert.
Plats: Markan
30 okt- 4 nov
Ålder från 13 år
Anmälan och info: Markan tel 0451-899 21 eller till Patrik på Studiefrämjandet tel 0705-578755, mail
hassleholm@studieframjandet.se. Kostnadsfritt!

Gör din egen analoga 3D-selfie
Konstnären Elisabeth Moritz kommer att hålla i en workshop där du får skapa ett eget verk.
Inspirationen hämtas från utställningen ”Ett liv” som handlar om Elisabeths mormors liv och
workshopen inleds med en visning. Ta med ett fotografi på dig själv när du var liten (fotografiet
kopieras så det kommer inte att skadas). På plats tas en selfie som också kommer att bli en del av ditt
verk, vilket kommer att skapas med foto och sax. Verket kommer du att få ta med dig hem.
Plats: Hässleholm Kulturhus, Ateljé Färgaren (på andra våningen).
Tisdagen den 31 oktober, kl. 14.00
Ålder 11-14 år. Föranmälan och begränsat antal platser. Anmäl till camilla.persson@hassleholm.se,
0451-26 71 04, 0709-717104. Allt är kostnadsfritt. Längd 2 timmar. I samarbete med Bästa Biennalen.

Gör din egen legofilm
En enkel workshop där du kan göra din egen legofilm med ipads.
Plats: Tyringe biblioteksfilial
Onsdag 1 november, kl. 14-16
Ålder 7-12 år
Drop-in! Workshopen är gratis. Material ingår.
Workshopledare Jim Nilsson

återSKAPA gästar Hässleholms stadsbibliotek
Plats: Stadsbiblioteket
Torsdag 2 november, kl. 14-17
Drop-in. Workshopen är gratis.
Det är Halloween-tider. Kom förbi och skapa egna monster, spöken, häxor och andra ruskigheter av spännande
material från återSKAPA. Eller varför inte en mask som förvandlar dig själv till något nytt! Passar stora, som
små. återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning i Malmö. Det är uppbyggt kring en
unik materialbank med en skapande verkstad, där industrispill och annat utrensat material från företag
återanvänds och ges det nytt liv som skapande material. www.aterskapamalmo.se

