
Inga förkunskaper krävs för något kollo.  
Alla kollon är med övernattning.  
 
Anmälan via hemsidan: www.fyrbodal.se/
kulturkollo
 
Varmt välkommen med din anmälan  
senast 14 maj. 
 
Besked om du har kommit med skickas den 20 
maj till mailadressen du angett i din anmälan. 
Bekräfta att du vill vara med genom att betala 
in avgiften inom 5 dygn från det att du har fått 
antagningsbeskedet, dvs senast 25 maj, i annat 
fall går din plats direkt till annan sökande.  
 
OBS! Vi lottar ut platserna, därför kan vi inte 
ta hänsyn till kompissök.
 
Avgiften är i år 1 200 kr för invånare i Fyrbodal. 
Mat, boende, aktiviteter med mera som hör 
kollot till ingår.  
 
I mån av plats tar vi även in sökande utanför 
Fyrbodalområdet. Avgiften är då 1 500 SEK.  
 
Avgiften inkluderar även försäkring under 
kollot och medlemsavgift i Vi Unga. Ungdomar 
från Vi Unga deltar under en kväll på alla 
kollon.  
 
Om du har frågor, maila eller ring: 
Marianna Andersson 
kulturkollo@fyrbodal.se
Tel: 0522-440869 Telefontid: 8-9 och 16-17

Sommaren 2014 
Anmälan senast 14 maj 

Mer info och anmälan på: 
www.fyrbodal.se/kulturkollo     
   

Kultur i Väst

Är du 11-16 år och  
vill ha kul i sommar?

www.fyrbodal.se/kulturkollo

Kultur i Väst   

www.fyrbodal.se/kulturkollo



  Kulturkollo          Sommar 2014
Cirkus, musikal, dans, pop & rock, film, hantverk, bild 
& form, skrivande, skapande – vad är ditt intresse? 
På Fyrbodals Kulturkollo kan du ägna en härlig 
sommarlovsvecka åt en massa kreativa äventyr ihop med 
nya kompisar i riktigt fina omgivningar! Med våra kollon 
vänder vi oss även till övriga nordiska länder.
 

Skrivarkollo
15-19 juni (sön-tor) Skaftö, Grundsund
Hit ska du söka om du tycker om att skapa med ord! Genom 
kreativa övningar skapar du dina egna dikter och berättelser. Vi 
varvar lekar, skrivövningar och prat om böcker, och tar itu med 
både vilda poetiska experiment och klassiska sätt att skriva. 
Hur skapar man levande karaktärer? Vad gör man om man 
fastnar i berättelsen? Kan man skriva vad som helst, hur som 
helst? En av dagarna kommer en gästförfattare på besök. Kollot 
avslutas med en uppläsning för vänner och familj.
Ledare: Elin Bengtsson, författare samt Lisa Wiktorsson, 
fritidsledare  och Aaliyah Nsii, fritidsassistent.
För alla: 11-13 år. Max 20 deltagare. 
 

Danskollo
15-19 juni (sön-tor) Vänerparken, Vänersborg
Alla kroppar kan dansa! Här är kollot för dig som gillar dans. 
Fokus ligger på möjligheter, inte hinder, och alla bidrar med 
sina unika förutsättningar. Killar och tjejer med eller utan 
fysiska funktionshinder är välkomna. Du får prova på flera 
dansstilar och rörelser till olika rytmer och musik, samt 
även lära dig koreografier och utveckla ditt eget skapande. 
Det är viktigt att du kan fungera i grupp. Det blir många 
timmar dansträning, men vi passar också på att ha roliga 
fritidsaktiviteter på kvällarna. På torsdagen avslutas kollot med 
en dansföreställning. Då bjuder vi familjerna till Vänersborg. 
Danslärarna Linn Widenberg Johansson och Malin Haglund 
leder danskollot tillsammans med fritidspedagogen Anna 
Josefsson. 
Ålder: 11-13 år och  14-16 år. Max 20 deltagare. 
 

Popkust- Pop-& Rock för tjejer
15-19 juni (sön-tor) Bassholmen, Uddevalla
Popkust på härliga Bassholmen, är för dig som vill spela eller 
sjunga, själv eller tillsammans med andra. Fem dagar fyllda av 
sång, musik och nya vänner med samma intressen - det får du 
på Popkust!
Ledare: Eva Olofsson, musikpedagog, Kerstin Karlsson och 
Lotta Henriksson, fritidsledare och musikanter, Olivia Nyman, 
trummis samt Charlotta ”Charlie” Byberg, kultursamordnare.
För tjejer: 12-14 år. Max 20 deltagare.  
 

Hantverkskollo 
22-25 juni (sön-ons) Not Quite, Fengersfors, Åmål
Detta är kollot för dig som gillar att göra fina och roliga saker 
med dina händer! Vi skapar och har kul med olika material, 
till exempel trä, tyg och plast. Vi har tillgång till verkstäder 
som smedja, snickeri, keramikverkstad och textiltryck. 
Genom samarbeten och egna projekt utvecklar vi vår 
uppfinningsrikedom och formkänsla. Vi lär oss en massa om 
material och tekniker. Lägret avslutas med ett  
stort vernissagekalas! 

Ledare: Cajsa Branchetti-Hallberg, kostymör och textilkonstnär, 
Elin Guldåker, möbelsnickare och formgivare, Karl Hallberg, 
smed och konstnär, Jessica Fleetwood, konstnär och 
fritidspedagog och Mira Wilhelm ungdomspraktikant.  
www.notquite.se
För alla: 12-14 år. Max 20 deltagare. 
 

Filmkollo 
23-27 juni (mån-fre) Skaftö, Grundsund
Vi lär oss grunderna i filmskapande, från manus till färdig 
kortfilm med mycket kreativt skoj på vägen! Vi går igenom 
moment såsom kamera, ljud, regi, skådespeleri och redigering. 
Under veckan kommer du att vara med och producera 
kortfilmer tillsammans med andra deltagare. Kollot avslutas 
med en exklusiv premiärvisning av filmerna, på Skaftö Folkets 
hus avslutningsdagen den 27 juni.
Ledare: Mediepedagogerna Torbjörn Jackson och Thomas 
Johnsson samt fritidspedagog Christer Karlsson och 
fritidsassistent Aaliyah Nsii. 
För alla: 13-16 år. Max 20 deltagare.
 

Bild- & Formkollo
23-27 juni (mån-fre) Gerlesborgsskolan, Hamburgsund
För dig som vill arbeta med teckning, måleri och skulptur med 
fokus på landskapskonst och arbete utomhus bland klippor 
och berg. Vi arbetar med klassiska och moderna tekniker och 
vi besöker konstnärer och tittar mycket på bilder. Allt vi gör 
dokumenterar vi med kamera och blogg och kollot avslutas 
med vernissage. Vi kommer att ta oss runt i miljön kring 
Gerlesborgsskolan till fots och med cykel så det är bra om du 
gillar att vara ute och röra på dig i terrängen.
Ledare: Carina Paulsson, konstnär och bildpedagog och Anne 
Otterdal, fritidsledare och bildpedagog.  
www.gerlesborgsskolan.se
För alla: 11-13 år. Max 15 deltagare.
 

Cirkuskollo (OBS: 2 olika tillfällen) 
V 26: 23-27 juni (mån-fre) Dramsvik, Uddevalla 
V 27: 30 juni-4 juli (mån-fre) Dramsvik, Uddevalla
Vill du prova på eller lära dig mer om spännande cirkuskonster 
som jonglering, tygakrobatik eller trapets? På cirkuskollot 
finns allt det här och mer därtill på det dagliga schemat. Som 
avslutning blir det stor cirkusshow av och med deltagare och 
tränare.
Ledare: Johanna Abrahamsson, professionell cirkusartist och 
leg. sjukgymnast med kollegor. www.cirkusexpressen.se
För alla: 11-14 år. Max 15 deltagare.  

Musikalkollo
15-19 juli (tis-lör) N3, Trollhättan
Musikalkollo vänder sig till dig som har ett intresse för sång, 
dans och teater. Du medverkar i en musikaluppsättning där du 
får framföra kända musikalfavoriter i ett potpurri med en röd 
tråd igenom showen.  Vi vill ge utrymme åt både den viktiga 
grupprocessen och det individuella arbetet. Du kommer att få 
jobba med grunderna inom artisteri.  
Ledare: Louise Mac Key och Peter Broström. På lördagen under 
Fallens dagar avslutas kollot med en föreställning.  
Ålder 14-16 år. Max 20 deltagare. 


