
Höstlov med 
Borås Kulturskola!  
På Simonsland, Hässlehuset och Musikens hus i Fristad

CIRKUS
POESI  
DANS 
MUSIK
TEXTIL
KERAMIK
KONST 
FIKA 
VILA  
YES! 

Anmälan öppnar 12 oktober!



Borås Kulturskola

Äntligen lov! 
Nu erbjuder Borås Kulturskola barn och ungdomar i 
Borås ett inspirerande höstlov i kreativitetens tecken. Vi har 
satt samman ett lovprogram som vi hoppas att du kommer 
tycka verkar spännande! 

På grund av den rådande pandemin har kulturskolan fått 
ställa om och har inga aktiviteter med drop-in. Därför är det 
anmälan till alla kurser som gäller. Vänligen meddela oss om 
du får förhinder så att näst i tur kan få platsen. Kurserna 
brukar bli fulla snabbt, så anmäl dig/ditt barn så snart du kan!  
 
 

Anmälan: Se baksidan för mer information.  
 

Skapa



Vila

Våga prova!

Tänka 

Fika

Höstlov



Blackout Poetry 
Blackout Poetry passar alla som 
gillar att skapa, men särskilt dig som 
är nyfiken på poesi och som gillar 
att teckna! Efter enkla instruktioner 
får du själv använda din fantasi och 
skapa poesi av gamla böcker. 

Måndag 26 oktober,  
Plats: Musikens hus i Fristad 
Kl 11.00-12.00 - Årskurs 4-6
Kl 13.00-14.00 - Årskurs 4-6 

Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Hässlehuset
Kl 10.00-11.00 - Årskurs 5-9 
Kl 11.00-12.00 - Årskurs 5-9 
Kl 13.00-14.00 - Årskurs 5-9
Kl 14.00-15.00 - Årskurs 4-6

Onsdag 28 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 10.00-11.00 - Årskurs 4-6
Kl 11.00-12.00 - Årskurs 7-9



BARA DANSA! 
Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 10.00-11.15 - Årskurs 4-6 
Kl 14.00-15.15 - Årskurs 7-9 + gymnasiet
 

I kursen Bara dansa! finns inget krav på att 
uppträda. Vi använder oss av kropp, musik och 
känsla och rör oss till musiken för själens skull. 
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet 
av att dansa och du behöver inte ha särskilda 
danskläder. Det viktigaste är att du kommer 
ombytt i bekväma kläder. Vi dansar utan skor. 
Kom som du är! Kom och dansa! 

Bara dansa!

Cirkus

Tisdag 27 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.00-14.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 
Kl 16.30-17.30 - Årskurs 4-6
Kl 18.00-19.00 - Årskurs 1-3

I höstlovets jongleringskurs får du lära 
dig att använda de olika jonglerings-
redskapen som Poi, Diablo och 
Flowersticks! 

JONGLERING

Onsdag 28 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Hässlehuset
Kl 17.00-18.00 - Årskurs 1-5

Cirkusträning med fokus på akrobatik. 
Till denna fördjupningskurs krävs tidigare
erfarenhet av cirkus eller gymnastik. 

CIRKUS avancerad

Tisdag 27 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland
Kl 14.45-16.15 - Årskurs 7-9 + gymnasiet

Cirkusträning med fokus på akrobatik. 
Till denna nybörjarkurs krävs ingen 
tidigare erfarenhet. Du får lära dig 
spännande cirkustricks!

CIRKUS för nybörjare



Skapande konsthistoria
För dig som går i lågstadiet och älskar
att skapa är detta aktiviteten för dig! Vi lyssnar 
till berättelser ur konsthistorien och använder 
världens mest spännande konstnärer som 
inspiration! Vad säger konsten om tiden som 
konstnärerna levde i och vem skulle du vara som 
konstnär? Kom och skapa på vårt miniläger! 
Ange i anmälan vilket tillfälle du önskar. 

Fredag  30 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland
Kl 9.00-12.00 - Årskurs Fklass-3
Kl 13.30-16.30 - Årskurs Fklass-3



Teaterlek 
Teaterlek är för dig som vill prova på 
teater och drama, kanske för första 
gången! Vi gör dramalekar och du 
får klä ut dig och låtsas vara någon 
annan! 

TEATERLEK 
Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Hässlehuset
Kl 10.00-11.00 - Årskurs 1-3

2 x Teaterläger
Skulle du vilja spela teater för en dag? 
Vi träffas, har kul och skapar en teater-
föreställning tillsammans helt utifrån våra 
gemensamma idéer och du och dina 
kompisar kommer att få några 
utmaningar/uppdrag under dagen. 

Du behöver inte ha spelat teater innan, 
men du som går i teater är också 
välkommen!  Vi avslutar med att visa upp 
upp föreställningen för våra nära och kära 
Kl 17.00  
 
Obs! Begränsade platser i publiken. Mer
information i anmälningsbekräftelse.

Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland
Kl 13.00-18.00 - Årskurs 4-6

Onsdag 28 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland
Kl 13.00-18.00 - Årskurs 4-6



Body Percussion 
Kroppen som trummaskin? Absolut! 
Bröstkorgen blir bastrumma, handklapp är 
virvelkaggen och fingerknäpp blir hi-hat. 
Nu är det bara att köra! Lär dig spela 
sköna rytmer och skapa spännande ljud-
landskap med din egna kropp som 
instrument. Utforska den egna kroppens 
ljud och dess musikaliska möjligheter.

Nu kommer Finn Björnulfson till Borås och 
lär oss Body Percussion! Tekniken uppfanns 
av den brasilianska gruppen Barbatuques 
och har snabbt blivit väldigt populär över 
hela världen.

Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland  
Kl 13.00-14.20 - Årskurs 4-6

Tisdag 27 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Hässlehuset
Kl 15.00-16.20 - Årskurs 4-6

2001 gick Finn Björnulfson med i 
Håkan Hellströms band och har sedan 
dess varit fast medlem. I Håkans 
orkester har Finn integrerat percussion i 
popmusiken och till stor del bidragit till 
Håkans unika sound.

Höstblåst 
med trumpet 
Höstblåst är för dig som är nyfiken på att 
skapa ljud med hjälp av trumpet. Kanske 
vill du i framtiden lära dig spela trumpet 
eller så går du redan på kulturskolan som 
trumpetelev. Se de olika tiderna här 
bredvid. 

HÖSTBLÅST med TRUMPET 
Fredag 30 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.30-14.30 - Årskurs 2-6 Nybörjare 
Kl. 15.00-16.00 - Årskurs 4-6 Trumpetelever



Soundpainting 

Fredag 30 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.00-15.00 - Årskurs 4-6   
Kl 15.30-17.30 - Årskurs 4-6 

Höstblåst 
med trumpet 

Improvisation med ditt instrument
Att kunna improvisera med sitt instrument är jättekul och användbart. 
Du får lära dig improvisationens grunder och att uttrycka dig med ditt instrument.  

Torsdag 29 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 11.00-12.00 - Du som går första året i ditt instrument och går i årskurs 2-6 
Kl 13.30-14.30 - För dig som spelat ditt instrument några år och går i årskurs 4-9

Komposition 
I höstlovets kurs i komposition får du lära dig att 
skapa musik på traditionellt vis genom att notera 
musik i digitalt notskrivningsprogram samt med 
papper och penna. Vi skapar musik, noterar och 
om man vill får man spela upp sitt verk. Kom ihåg 
att ta med ditt instrument till kursen!

KOMPOSITION 
Torsdag 29 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 15.00-17.00 - Årskurs 7-9 

Soundpainting är en metod för konstnärligt skapande (inom musik, dans, teater 
och visuella konstformer) som påminner om ett teckenspråk. I stället för att 
använda noter använder man sig av olika tecken. Gruppdirigenten 
(soundpainter) presenterar olika tecken till gruppen som svarar genom att 
improvisera enligt teckens betydelse! Höstlovets soundpainter är Bruno Coimbra 
Faria som forskat om Soundpainting vid Lunds universitet och som undervisar på 
Borås Kulturskola. Inledningsvis använder vi den egna rösten och kroppen som 
instrument så alla kan vara med! För att spela med i denna höstlovsorkester 
behöver du alltså inte ha någon tidigare erfarenhet av att spela instrument men har 
du ett instrument hemma, ta gärna med dig det! Det går också bra att ta med sig 
en iPad om du har Garageband och använda de digitala instrumenten där.  
 
                  Ange i anmälan om du tar med instrument!  



Makramé

Tisdag 27 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland
Kl 13.00-15.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 
Kl 16.00-18.00 - Årskurs 4-6 
 

Makramé är en hantverksteknik som fått ett nytt uppsving och blivit trendigt 
igen i inredningssammanhang. I kursen får du allt material som krävs för att till 
exempel göra en egen ampel, väggbonad eller något annat fint. Blir det tid 
över kan du påbörja fler projekt och får material med dig hem för att fortsätta 
hemma på lovet.  
 

Onsdag 28 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.00-15.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 
Kl 16.00-18.00 - Årskurs 4-6



POP-stickcafé
Kan du redan sticka eller vill du lära dig? Det 
spelar ingen roll! POP-stickcafé är ett dagläger 
för dig som vill sticka modern stickning! Vi visar 
dig alla tricksen och utlovar ett skönt häng i 
våra sköna soffor. Du får med dig stickning och 
material hem! 

Du kommer senare i vinter/vår få chans att delta 
vid fler tillfällen av POP-stickcafé! 

Torsdag 29 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 11.00-16.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 

Vi bjuder på f ka - ta med egen lunch!

Onsdag 28 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.00-15.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 
Kl 16.00-18.00 - Årskurs 4-6

#knittingismyyoga

#yar
nlov

e

#slowfashion

#nevernotknitting

#getyourkniton

#knittersofinstagram

#makersgonnamake



Skapa i lera
Missa inte chansen att ta del av höstlovets keramikkurs
Vi skapar i lera individuellt och i grupp. 

Måndag-onsdag 26-28 oktober.  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Måndag 15.30-17.30 -Årskurs 4-6  
Tisdag Kl 10.00-12.00 -Årskurs 4-6  
Onsdag Kl 17.00-19.00 -Årskurs 4-6  



Lettering har blivit populärt världen över och vi förstår 
varför! Genom lettering formger du bokstäver, ord och 
meningar och uttrycker samtidigt dina åsikter eller känslor!

I kulturskolans kurs i lettering får du prova att utforska olika 
användningsområden och material så som pennor och 
penslar för att hitta rätta känslan till dina favoritbudskap! 
Allt material finns givetvis på plats! 

Torsdag 29 oktober,  
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 9.30-10.30 - Årskurs 4-6 
Kl 11.00-12.00 - Årskurs 4-6 
Kl 13.00-14.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet  
Kl 14.30-15.30 - Årskurs 7-9 + gymnasiet 

Lettering 

Digitalt måleri och illustration
Illustratör Ida Brogren (@vresen) är tillbaka med 
sina populära kurser med ipad och ipad pencil!  

DIGITAL TECKNING OCH MÅLERI  
Onsdag 28 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 9.00-10.15 - Årskurs 4-6 
Kl 10.45-12.00 - Årskurs 4-6 
 
DIGITAL ILLUSTRATION  
Onsdag 28 oktober 
Plats: Kulturskolan på Simonsland 
Kl 13.00-15.00 - Årskurs 7-9 + gymnasiet

The best
dreams

HAPPEN

when you are
 awake



Höstlov
2020

FYLL I VAD DU VILL GÖRA 

Vila 

Baka 

Digitalt måleri 
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Anmälan från 12 oktober!
 

Maila till kulturskolan@boras.se
Märk mailet med kursens namn. 

Ange deltagarens namn och årskurs samt 
vårdnadshavares namn och telefonnummer. 

Glöm inte ange önskat tillfälle om samma kurs
erbjuds flera gånger. 

 
 
 
 

Anmälningar som kommer in före 12 oktober kommer inte 
att vara giltiga och kommer därför ej att behandlas. Vi har ett 
begränsat antal platser på varje kurs, så tveka inte att anmäla 

dig så fort som möjligt från och med 12 oktober!

Kontakt: 
För frågor som rör höstlovets 

kurser och innehåll:
Maila till lisa.pegoraro@boras.se

boras.se/kulturskolan
För kulturskolans ordinarie utbud och anmälan, besök vår hemsida


