
Prova på
Kom och prova på några av höstens kurser 

med Mikael och Frida på Multiteket från årskurs 4
måndag 28/8, tisdag 29/8 och onsdag 30/8 kl. 16.30 – 18.30. 

Start 4 september – Avslutning 5 december   
Gilla oss på Facebook, Multiteket Arlöv

www.multiteket.se  •  040-53 97 49

Fyll i anmälningsblanketten på andra 
sidan, klipp ut och lämna till 

Multiteket. 

Obs, alla kurser har begränsat antal platser!
Bekräftelse av kursplats ges via telefon eller e-post.

Föräldrar eller annan vuxen är välkomna vid 
första kurstillfället.

Samarbetspartners:  
ABF Malmö och  
Rädda Barnen

Massor av fria kulturaktiviteter för 
barn och unga på VÅRBOGÅRDEN!



Onsdagar
Multiklubben, årskurs 1-3
Kl. 15.30 – 16.30. Som medlem i multiklubben 
gör vi många roliga saker, leker, dansar, pysslar, 
ritar och målar! Ledare: Mikael. 

Onsdagsklubben 1, årskurs 4-6
Kl. 16.45 – 18.15. Gå med i Onsdagsklubben 
och gör nya spännande saker varje vecka. 
Ledare: Mikael.  

Onsdagsklubben 2, årskurs 4-6
Kl. 18.30 – 20.00. Gå med i Onsdagsklubben 
och gör nya spännande saker varje vecka. 
Ledare: Mikael.

Torsdagar
Teaterlek, årskurs 1-3
Kl. 15.30 – 16.30. Teater där vi använder oss 
av hela kroppen och massvis av fantasi.  
Ledare: Mikael. 

Konstkurs, årskurs 4-6 
Kl. 17.00 – 18.30. På vår konstkurs kommer vi 
skapa massor med konst tillsammans.  
Ledare: Mikael.

Fredagar
Filmverkstad, årskurs 4-6 
Kl. 15.00 – 16.30. Skapa och redigera din 
egen film, musikvideo eller vlogg. Du får lära 
dig grunderna hur du gör en proffsig video. 
Ledare: Frida.

Cirkusakrobatik, årskurs 4-6
Kl. 16.30 – 17.45. Träna på att göra konstnär-
liga trick med kroppen. Vi jobbar tillsammans 
och bygger mänskliga pyramider.  
Ledare: Frida.

Måndagar
Danslek, årskurs 1-3
Kl. 15.30 – 16.15. Vi dansar och leker till musik.  
Ledare: Frida. 

Bakstuga 1, årskurs 4-6
Kl. 15.45 – 17.15. Baka kakor från världens  
alla hörn. Ledare: Mikael. 

Streetdance, årskurs 4-6 
Kl. 16.30 – 17.30. Tunga moves med enklare 
akrobatiska inslag med old school och new 
school steg. Ledare: Frida.

Bakstuga 2, årskurs 4-6
Kl. 17.15 – 18.45. Baka kakor från världens  
alla hörn. Ledare: Mikael. 

Cirkus, årskurs 4-6 
Kl. 17.40 – 18.55. Vi testar på olika cirkus- 
moment, allt från akrobatik till jonglering. 
Ledare: Frida.

Måndagslabbet, årskurs 6  
Kl. 19.00 – 20.00. Skapa coola saker med Frida 
och Mikael. Bara för dig som går i 6:an.

Tisdagar
Teaterverkstad, årskurs 4-6 
Kl. 15.30 – 17.00. Vi repeterar, pysslar, snickrar 
kulisser och spelar upp en teaterföreställning.

Kursprogram hösten 2017 

Fyll i nedanstående anmälningsblankett och lämna till Mikael eller Frida på  
Vårbogården. Vi har öppet måndag till torsdag kl. 15.00-20.00.
Du kan också anmäla dig via e-post: info@multiteket.se eller telefon: 
040-53 97 49 eller 0761-35 34 00. Även om du ringer och anmäler dig måste 
du fylla i och lämna nedanstående anmälningsblankett på Vårbogården.

- Om du anmäler dig till en kurs så ska du komma varje gång. Kan du inte 
komma p.g.a. sjukdom eller andra skäl ska du ringa till din  
ledare och meddela detta.

- Om du varit borta två gånger utan att meddela att du inte kunnat komma så 
riskerar du förlora din plats på kursen.

- Endast kursdeltagare får vara på Multiteket under kurstillfällena.  
Inga syskon eller kompisar får följa med.

- Barn 6-8 år bör lämnas/hämtas av en vuxen.

Så här anmäler du dig till en kurs 

  Anmälningsblankett

Kurs 1:..............................................Kurs 2:....................................................

Kurs 3 (i mån av plats):.....................................................................................

Namn:......................................................Mobil:..............................................

Adress:............................................................................................................

Personnummer: (ex. 980410-2833):..................................................................

Målsmans namn & mobilnummer:......................................................................

Målsmans e-post:.............................................................................................

Målsmans underskrift:......................................................................................
Härmed samtycker jag (målsman) till att Multiteket Burlövs Bostäder har rätt att publicera bild och namn på mitt barn på internet och i 
trycksaker. Detta samtycke är i enlighet med Personuppgiftslagen PuL. Mer information finns på www.datainspektionen.se.

K
lipp ut och läm

na in anm
älningsblanketten till M

ultiteket

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 
MULTITEKET ARLÖV

OBS! Ingen kursverksamhet på loven, se särskild lovverksamhet på: 

www.multiteket.se

 Nyhet

FAMILJEKVÄLL
På tisdagkvällar kl. 17.30 – 20.00 bjuder 

Multiteket och Rädda Barnen in till 
familjekväll på fiket. 

Här träffas vi och gör 
olika aktiviteter, föräldrar och barn 
tillsammans. Se program på vår

Facebooksida, 
”Vårbogården - vad händer där?”. 

 Nyhet


