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MUSIKLABB

Måndag-torsdag 27-30 juni & 4-7 juli
kl 10-12 & 13-15
Kulturskolan på Simonsland
Drop-in!

Musiklabb är kulturskolans öppna replokal, utrustad med allt du 
behöver för att starta band! Kom hit för att repa, experimentera 
och jamma. För dig mellan 13-18 år. Musiklabb är tillgängligt
för- och eftermiddagar. 

Måndag-torsdag 27-30 juni & 4-7 juli
kl 9-12 & 13-16
Kulturskolan på Simonsland

Anmälan Maila kulturskolan@boras.se och skriv Musiklabb 
i rubriken. Ange namn och kontaktuppgifter. Glöm inte att 
skriva vilken dag & tid ni vill vara i Musiklabb.

Sätt fart på fantasin och kreativiteten! Kulturskolans feriearbetare 
Sommarskaparna står redo med kreativa aktiviteter i en 
inspirerande miljö. I vår ateljé finns massor av material som är 
roliga att skapa med - garn, papper, pärlor och mycket annat! 

Var kreativ med 
SOMMARSKAPARNA!



Hurra, Popkollo gästar Borås Kulturskola igen!
Som deltagare på Popkollos dagläger får du testa olika 
instrument och tekniker, bilda band, skriva låtar, repa och ha 
roliga workshop. Information och anmälan på popkollo.se - där 
finns även info om popkollon på andra platser för fler åldrar! 

Dagkollo på Borås Kulturskola är för dig mellan 10-14 år
20-23 juni

”Popkollos mål är en jämställd musikscen. Våra sommarkollon är för tjejer och transpersoner 
10-18 år som älskar musik!” 

Anmälan Maila kulturskolan@boras.se och skriv Musiklabb 
i rubriken. Ange namn och kontaktuppgifter. Glöm inte att 
skriva vilken dag & tid ni vill vara i Musiklabb.

1 juli, kl 13-16
Innergården på simonsland
drop-in!

POPKOLLO

Missa inte sommarmusikanterna 
- se turnéplanen på nästa sida!

SOMMARFEST
Vi rullar ut röda mattan och bjuder in till Sommarfest! Lyssna 
på kulturskolans ferieungdomar Sommarmusikanterna och var 
kreativ med Sommarskaparna. Förbered accessoarer inför Borås 
Pride, njut av picknick på gräsmattan och häng på vår härliga 
innergård. Boka in datumet och håll utkik efter fler aktivteter! 
Sommarfesten ställs in vid regn. 

Var kreativ med 
SOMMARSKAPARNA!

Anmälan På popkollo.se hittar du mer information om 
Popkollo och hur du anmäler dig. 

Sommarmusikanterna 
och Sommarskaparna 

är kulturskolans 
ferieungdomar som 
spelar livemusik och 

håller i drop in-
aktiviteter.



27 JUNI KL 14.00 HÄSSLEHUSETS INNERGÅRD

28 JUNI KL 15.00 STATIONSPARKEN, FRISTAD

29 JUNI KL 15.00 CAFÉ GÄSTIS, RAMNAPARKEN

30 JUNI KL 10.15 HEMGÅRDENS INNERGÅRD

30 JUNI KL 12.00 RÅDHUSTRAPPAN, STORA TORGET

1 JULI KL 13.00- 
16.00

INNERGÅRDEN, SIMONSLAND

4 JULI KL 14.00 HÄSSLEHUSETS INNERGÅRD

5 JULI KL 12.00 CAFÉ GÄSTIS, RAMNAPARKEN

6 JULI KL 14.00 RÅDHUSTRAPPAN, STORA TORGET

Deltar på kulturskolans Sommarfest!

Del av Borås Prides program. 

7 JULI KL 15.00 MÖTESPLATSEN, SJÖBO

Eventuella tillägg och ändringar uppdateras på våra sociala medier!

@boras_kulturskola Borås Kulturskola

boras.se/kulturskolan

30 JUNI KL 15.00 NORRBYHUSET

Kulturskolans Sommarmusikanter uppträder runt om i Borås! 
Ta gärna med picknick och njut av livemusik i sommar! 

SOMMARMUSIKANTER

TURNÉ 2022


