AKTIVITETER VECKA 33
(15-19 augusti) I BORÅS
Norrby har ingen verksamhet under nästa vecka,
mellan 15 augusti – 19 augusti, däremot händer det
annat skoj på andra håll i Borås. Här är några exempel
på vad du kan hitta på:

PUSSEL

För dig över 13 år.
Med Pussel samlar du pusselbitar genom att gå på kultur i
Borås. Genom att t.ex. låna en bok på stadsbiblioteket, se en
pjäs på teatern, se en film på Röda kvarn, besöka Borås
konstmuseum eller textilmuseum så får du en pusselbit. När du
samlat ihop två pusselbitar kan du hämta ut en gratis biljett till
en Guldpusselkväll.

SOMMARBOKEN

För dig som varit med under sommarboken i sommar.
Denna vecka kommer det vara ett bokkalas för alla de barn
som medverkat under sommarboken i sommar på Mötesplats
Norrby.

TEXTILMUSEET

Öppettider tisdag-söndag 11.00-16.00, fri entré för alla
upp till 26 år.
På Textilmuseet har de t.ex. en provningsgarderob där du kan
prova kläder från 100 år bakåt i tiden eller så kan du kan
komma för att bara vara, läsa ett modemagasin eller varför inte
sticka?
Textilmuseet har också en filmskola för dig mellan 13-19 år.
Du och dina vänner om 3-5 personer kan skicka in ansökan om
att vara med i filmskolan under sommaren/hösten på temat
”Idrott & Textil”. Skicka några korta rader om er själva till:
fredrik.eytzinger@boras.se

AKTIVITETER VECKA 33
(15-19 augusti) I BORÅS
DROP-IN TEATERSKOLA

onsdag 17 augusti kl. 13.30-16.00
Borås museum i Ramnaparken
På onsdagar den 17 augusti är det drop in teaterskola på Borås
Museum, kl 13.30-16.00. Kom och testa! Under
eftermiddagarna kommer du få möjlighet att improvisera
kring texter i historisk miljö. Fri entré. Alla kan vara med, ingen
föranmälan krävs.

SKULPTURBIENNAL

Onsdag 17 augusti kl. 15.00, start på Stora Torget
Under hela sommaren har Borås Internationella Skulpturbiennal
pågått. Det betyder att det har funnits massa konstverk runt
om i Borås som alla handlar om vad olika platser betyder för
oss. På onsdagar kan man följa med på guidad rundtur i staden
som speciellt riktar sig till barn och är helt gratis.

HESTRA MIDGÅRDS FRITIDSGÅRD
Besöksadress: Hestra Ringväg 6
Inte långt från Norrby har fritidsgården Hestra Midgård öppet
under hela vecka 33. Här kan vara med på våra aktiviteter,
skapa egna projekt och arrangemang, spela spel, pyssla och
mycket annat.

Öppettider:

För dig som går i 4:an-5:an:
tisdag 15.00-19.00
onsdag: 15.00-19.00
torsdag: 14.00-17.00
fredag: 16.00-19.00
för dig som går i 6:an och uppåt:
tisdag: 15.00-21.00
onsdag: 15.00-21.00
torsdag: 14.00-17.00
fredag: 16.00-23.00

