I år kommer vi göra om lite i vår tablå för musikalskolan. Anna jobbar numer som
tandsköterska på heltid och jag studerar fortfarande på högskolan så vi har den stora
glädjen att kunna presentera min lillasyster Tove Ålund (som är utbildad dramapedagog)
som min kollega. Som det ser ut nu kommer vi inte ha någon grupp i augusti.
Vi har bestämt oss för att ha 2 grupper under samma period vecka 24 & 25. En dagtid och
en på eftermiddagen. Vi tänker inte en stenhård ålderskillnad men tar bort de yngsta i
eftermiddagsgruppen och de äldsta i dagtidsgruppen. Därmed kan vi göra lite mer
avancerad teater med eftermiddagsgruppen och mer lek i daggruppen.
Uppvisningen gör vi tillsammans på onsdagskvällen.

Juni - grupp 1
v 24 mån-fre kl 9-14 (8-13 år) inkl lunch i en timme
v 25 mån-ons kl 9-14 (8-13 år)
v 24 mån-fre kl 14-18 (11-15 år) ingen lunchrast.
v 25 mån-ons kl 14-18 (11-15 år)
Anmälan sker till:
linda@sistersofsoul.se
Uppge namn, ålder, mail, telefon och vilka tider du önskar gå.
Plats: Nyköpings Teater
Platser: 20 barn/grupp
Vi har inga extra försäkringar för barnen under perioden så se till att ditt barn har en
olycksfallsförsäkring.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kostnad: 2 250 kr/barn. Anmälan är bindande. Faktura kommer på mail under maj/juni
månad. Vid avanmälan innan kursstart pga av sjukdom återbetalas hela kursavgiften.
Vid sjukdom efter kursstart återbetalas inte kursavgiften.
Innehåll i kursen
Verksamheten innefattar sång, musik, dans och teater. Under två veckor (8 dagar) på
sommarlovet arbetar vi med samarbetsövningar, teaterlek, dansimprovisation och sång i grupp.
Vi leker fram, improviserar och lyssnar på barnen och utgår hela tiden från gruppens kapacitet
och vilja. Inga förkunskaper behövs.
Vårt mål är att våga stå på scenen, samarbeta, arbeta i grupp, få nya vänner och känna
gemenskap.
Vi avslutar perioden med att ge en föreställning (live eller digitalt beroende på restriktioner) som
barnen själva har arbetat fram. Vi sätter ramen och låter barnen skapa fritt, med eller utan
manus. Föreställningen innehåller lika mycket av alla delar - sång och musik, dans och teater.
Vi ser fram emot roliga sommarlovsveckor - välkommen med din anmälan och hör av dig till oss
om du undrar över något!

