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Workshop för barn 6-10 år
Med illustratören Jesper Jenemark!
Ingen föranmälan.

Skövde Musikteater bjuder på ett smakprov ur sin nya
föreställning Djungelboken och en titt på och bakom
scenen!
Arrangör: Skövde Musikteater

Sportlov i Konstlab

Kulturkul i konstmuseet
Lördag 21 mars kl 13.00
Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Vad är det som växer inne på Konstmuseet?
Kom och utforska Špela Petričs utställning
tillsammans med oss och inspireras till att skapa
din egen varelse i lera, eller en pixelfigur!
Ingen föranmälan, Drop-in.

b

Torsdag-fredag v.7 kl
13.30-15.30
Konstmuseet, Skövde
Kulturhus

Inspireras av konsten i museet och skapa
din egen pixelkonst på vår fyra meter långa peggvägg
eller gör en egen stop motion-animation!
Upptäck även museets basutällning genom att lösa en rad
kluriga uppgifter. Våra konstknåp gör det spännande att ta
sig runt i utställningen, nu finns flera nya konstbingo som
bland annat tar dig till utställningen DJUR!
I Konstlabb kan även de allra minsta skapa.
Ingen föranmälan, Drop-in.

Kalas med
!
Alfons Åberg

ruari kl 14.00
Fredag 14 feb
ödra Ryd
Biblioteket, S

Teater för barn 3-5 år
Baserat på Gunilla Bergströms bok Kalas, Alfons
Åberg!
Medverkande: Sagofén Isadora- Josefina Karlsson
Vergara. Boka plats på: 0500-49 89 55

Musikalisk fantasiresa!
Lördag 29 februari kl 13.00
Biblioteket, Skövde Kulturhus
Ullis och Mia-Maja på fantasiresa med
Teater Vagabond
En musikteater för barn mellan 3-7 år.
Ullis och Mia-Maja tar med barnen på en musikalisk
fantasiresa där innehållet i en upphittad väska leder
dem ut på äventyr.
Ingen föranmälan. Föreställningen håller på i cirka 30
minuter.
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Morr! Kom till Skövde stadsmuseum och var med på
invigningen av konstnären Eric Langerts fantasifulla
utställning Min djuriska park. I vår skaparverkstad kan
du göra din egen djur-ansiktsmask.
Ingen föranmälan.
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Biblioteket. S

Sagan om vanten med Maria Apelmo.
Rysk folksaga berättad med levande musik från medeltid
till nutid på flöjt, klarinett och bastuba.
Ingen biljett behövs . Föreställningen håller på i 30 minuter.

Påsklov i Konstlab

b!

Torsdag 9 april kl 13
.30 - 15.30
Konstmuseet, Skövde
Kulturhus

Inspireras av konsten i museet och skapa
din egen pixelkonst på vår fyra meter långa peggvägg
eller gör en egen stop motion-animation!
Upptäck även museets basutällning genom att lösa
en rad kluriga uppgifter. Våra konstknåp gör det
spännande att ta sig runt i utställningen.
I Konstlabb kan även de allra minsta skapa.
Ingen föranmälan, Drop-in.

Kulturkul i konstmuseet
Lördag 18 april kl 13.00
Konstmuseet, Skövde Kulturhus
Vi upptäcker konsten i museet och
försöker sedan att skapa egna berättelser
med kroppen!
Hur skulle ett konstverk kunna se ut om det var en
rörelse, eller varför inte en dans?
Ingen föranmälan, Drop-in.

Öppet hus på musikskolan
Lördag 25 april kl 12.00- 14.00
Skövde Kulturfabrik
Kom och prova instrument,
träffa musikskolans lärare! Vi bjuder alla på fika.
Tipspromenad med chans att vinna en terminsavgift.

Skrotpyssel
Lördag 9 maj kl 12.00-16.00
Skövde Kulturfabrik

Konstnären Eric Langert skapar djurskulpturer av
föremål som omger oss i vår vardag.
Besök utställningen Min djuriska park och släpp loss
fantasin tillsammans med oss i skaparverkstaden!
Vi tillverkar egna figurer av skräp och skrot.
Ingen föranmälan.

12
feb

Måla med te och kaffe
Skövde Kulturhus

13feb-14

Sportlov i Konstlabb
Skövde Kulturhus

14
feb

Kalas med Alfons Åberg!
Södra Ryds bibliotek

22
feb

Djungelboken bakom kulisserna
Skövde Kulturhus

29
feb

Vernissage: Min djuriska park
Skövde Kulturfabrik

29
feb

Musikteater för barn
Skövde Kulturhus

21
mars

Kulturkul i Konstmuseet
Skövde Kulturhus

28

mars

9

Sagan om vanten
Skövde Kulturhus

april

Påsklov i Konstlabb
Skövde Kulturhus

18
april

Kulturkul i Konstmuseet
Skövde Kulturhus

25
april

Kulturkul med Musikskolan
Skövde Kulturfabrik

9

maj

Skrotpyssel
Skövde Kulturfabrik

Kulturkul
Våren 2020

Alla Kulturkul är kostnadsfria!
Kontakt: Skövde kommun, 0500-498000
Med reservation för ändringar

