Bli med
Ås kommune

på gratis sommerskole
sommeren 2021

Se alle de spennende kursene og aktivitetene du
kan være med på i sommer

Velkommen til sommerskole i Ås!
I denne brosjyren finner du informasjon om alle de spennende, morsomme og lærerike
aktivitetene du kan melde deg til, og delta på i sommer. Noen aktiviteter går over hele
uker, og andre varer i noen timer.
Kursene har variert innhold, og et felles mål er at dere elever skal lære seg noe nytt og få
faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt miljø!
Alle aktivitetene er gratis og krever en bindene påmelding. Det er mulig å melde seg på
flere sommerskoleaktiviteter.
Målgruppen for sommerskoletilbudet er alle elever i grunnskolen i kommunen som går i
1.-10.trinn nå i vårsemesteret.
De fleste aktivitetene vil foregå i ukene 25, 26, 27, 31 og 32, men det finnes også noe som
skjer i juli.

Påmelding
Påmeldingen åpner fredag 21. mai. og skjer direkte til de som tilbyr de ulike aktivitetene.
Se kontaktinfo under hver aktivitet. Det tildeles plasser til kursene er fulle.
Siste påmeldingsfrist er 2. juni.
Dersom det er spesielle behov arrangørene skal ta hensyn til; ta direkte kontakt med de
oppgitte kontaktpersonene. Elevene meldes på ut fra det trinnet de har vært elever på i
skoleåret 20/21.

Oppmøte og deltagelse
Sommerskolen blir arrangert på ulike steder – se mer informasjon under hvert enkelt
kurs om hvor og når du skal møte opp.
Elevene må selv komme seg til og fra sommerskolen, og ha med klær som passer kurset
og værforholdene.
På de fleste sommerskoletilbudene må elevene ha med seg egen mat og drikke.
Dersom du ikke møter opp på første sommerskoledag, mister du plassen sin hvis det ikke
er gitt informasjon i forkant. Fravær/sykdom meldes direkte til sommerskolelærer.
Sommerskolelærere og verter har levert godkjent politiattest.

Organisering
Alle gruppene vil være satt sammen av elever fra ulike skoler, og er aldersblandet
innenfor de angitte alderstrinnene. Gruppene vil være faste der tilbudet går over flere
dager. Sommerskolen vil overholde smittevernregler og tilrettelegge aktivitetene i tråd
med gjeldene anbefalinger.
Velkommen til en morsom sommer!
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Kulturskolen i Ås - KulturCamp

I sommer kan du prøve flere av våre tilbud helt gratis på Kulturcamp. Har du kanskje
tenkt at det kunne være gøy å lære et instrument, spille i band eller orkester? Bor det en
teaterspire eller en kunstner i deg? Er du glad i å danse eller utforske dataverdenen i
form av E-sport, musikklab eller spillutvikling? Da er Kulturcamp fra Kulturskolen noe for
deg! Tilbudet foregår på dagtid, og det vil bli en god blanding av faglig og sosialt opplegg
gjennom ukene. Vi er helt sikre på at akkurat DU kommer til å trives på Kulturcamp.
Når skjer det? – Undervisningen foregår i to perioder disse datoene/ukene:
1. 23., 24., 25., 28.og 29. juni og
2. 9.-13. august.
Se ukedager og tider for de enkelte tilbudene under hvert tilbud.
Påmelding
 Det er begrenset antall plasser.
 Du kan melde deg på både junicampen og augustcampen
 Meld deg gjerne på flere tilbud med prioritert rekkefølge. Det kan være mulig å gå
på ett tilbud formiddag (ca 9-12) og et annet på ettermiddagen (ca 13-16) eller
også begge periodene hvis det er plass ledig
 Bindende påmelding sendes innen 2. juni (etteranmelding aksepteres hvis det er
plass) til: kulturskolen@as.kommune.no, overskrift PÅMELDING SOMMERCAMP
Skriv:
 NAVN og FØDSELSDATO
 KONTAKTINFO til foresatte: mail og telefon
 Ønsker å melde på følgende fag: (sett eventuelt prioritert rekkefølge, og om det er
ønske om å gå BÅDE formiddag og ettermiddag hvis det er plass)
 Se alder under hvert tilbud (klassetrinn eleven går i våren 2021)
 Det er mulig å søke for innbyggere fra andre kommuner, men klassene blir først
fylt opp med elever fra Ås
Du må ha med deg egen mat og drikke til kursene.
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Kurstilbud
Kunstverksted med Felicia Ransmark
Kom og bli med oss en uke i sommer hvor du får prøve ulike trykkteknikker. Vi jobber på
papir og lager en egen plakat til design av en egen stoffveske. Det blir linoleumtrykk og
tekstiltrykk.
Alder: For alle trinn fra 3. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 09.00-12.00 med pause

E-sport med Torgrim Ruud
E-sport er organisert dataspilling hvor lag spiller mot hverandre. På sommerskolen skal
dere lære å bli gode spillere, lagkamerater og lagledere i et hyggelig og trygt miljø hvor
alle skal trives. Vi vil at du skal ha det gøy, føle deg utfordret og møte nye venner.
Proffene bruker mye tid på trening, spillkunnskap og diskutere strategier - og det må vi
også. Vårt ønske er å hjelpe deg til å mestre e-sport i et positivt og støttende miljø; lære
både å vinne og tape. I sommer skal vi spille League of Legends. Det spilles lag mot lag og
er lett å lære, men vanskelig å mestre. League of Legends er verdens største e-sport og
verdensmesterskapet i 2020 ble sett av 4 millioner.
Alder: For alle fra 6. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 16.15-19.15

Dans med Rebecca Holm, Raid Al- idani og Julia Alieva
Bli med å dele danseglede i sommer! Dansepedagogene og dansekunstnerene fra
kulturskolen lager et opplegg hvor du får bevege deg skikkelig sammen med andre. Så ta
med vannflaska så tar vi dancemovesen til et nytt nivå i dansestudioet!
Juniorgruppen prøver ut forskjellige dansestiler som jazz, hip hop, moderne, samt skaper
en koreografi sammen og har det moro med danseleker og kreative oppgaver.
Ungdomsgruppen fokuserer på urbanske dansestiler og utrykk, hvor du blir utfordret til
nye kule trinn og triks. Raid som underviser dere vært med på Norske talenter og Mitt
dansecrew og er danser i Juicecrew, samt koreograf. Han har også hatt flere prosjekter
tidligere for Kulturskolen i Ås.
Ingen forkunnskap eller erfaring er nødvendig, men opplegget blir tilpasset også øvede
dansere. Uken avsluttes med et show!
Juniorgruppen
Rebecca 23., 24., 25., 28.og 29. juni / Julia 9.-13. august
Alder: For alle fra 4.-7. trinn
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 09.00-12.00
Ungdomsgruppen med Raid
Alder: For alle fra 7. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 13.00-16.00
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Spillutvikling med Jonathan Nielssen
Spillutvikling er et tilbud som skal lære elevene metoder i utvikling av digitale spill på alle
ferdighetsnivåer. For å få utbytte av undervisningen bør man ha grunnleggende
ferdigheter i bruk av apper/programmer, fysisk mus og tastatur, og kunne orientere seg
på skjermen. På kulturcampen vil Jonathan legge det opp på et grunnleggende nivå, slik
at det kan passe dem som ikke har forsøkt dette tidligere. Det er begrenset antall plasser
og vi setter sammen en så homogen gruppe som mulig ut i fra sammensettingen av
påmeldte.
Alder: For alle fra 5. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 10.00-12.30 med pause

Musikklab med Svein Erik Martinsen Ånestad
Dette er for deg som har lyst til å produsere musikk, og å lære deg grunnleggende
ferdigheter innen musikkteknologi.
Vi kommer til å spille inn, programmere, manipulere, komponere, remixe og presentere
musikk. Elevene blir også introdusert for enkel musikkteori, rytmikk og notelære.
Alder: For alle fra 5. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 13.00-16.00 med pause

Teater med Lise Grimelund-Kjelsen og Eva Rosmarijn
Tverrfaglige kunstprosjekter med Teater Leikhus
Liker du å skrive eller jobbe med lyd? Eller kanskje du er litt interessert i teater? Eller er
du en fikser som liker å lage ting og gjøre det fint? Da trenger vi deg!
Her kan du være med på et skikkelig flott tverrfaglig teaterkunstprosjekt.
Teater Leikhus er et kompani som har som skaper forestillinger som opplevelser. De har
hovedvirksomhet i Oslo og i Praha. Scenekunstner og teaterpedagog Lise GrimelundKjelsen og regissør og lyddesigner Eva Rosmarijn som kommer leder prosjektene. Les mer
om Teater Leikhus på nettsiden; www.teaterleikhus.com
Teater og en utendørs lydinstallasjon
Vi skaper en utendørs lydinstallasjon. Dette er for deg som har lyst til å være med å skape
noe spennende sammen. I prosjektet er det mange roller, og vi finner noe som du har lyst
til å jobbe med; prosjektarbeid, tekst, teater, scenografi, lyd eller kanskje noe helt annet?
Alder: For alle fra 7. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni Kl 13.00-16.00 / 16.00-19.00 (de to siste gangene)
Monobølger – en utendørs lydteaterforestilling
Du kan være med på et kunstprosjekt og skape en utendørs lydteaterforestilling som skal
fremføres for nærmiljøet. Dette er et tverrfaglig prosjekt, og du trenger ikke å ha noen
forkunnskaper, men du må like å uttrykke deg gjennom lyd, bevegelse, tekst eller teater.
Alder: For alle fra 5. trinn og oppover
Når: 9.-13. august. Kl 13.00-16.00 / 16.00-19.00 (de to siste gangene)
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Band med Josef Zachariassen
Å spille låter med fullt band er det aller morsomste med å spille et bandinstrument. Her
er det åpent for dem som spiller gitar, piano, bass, trommer eller vokal, men det er også
mulig å være med på dette med andre instrumenter.
Alder: Fra 5. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 13.00-16.00 med pause

Gitargrupper med Svein Erik Martinsen Ånestad
Her kan du komme som nybegynner, eller du kan ha stor glede av samspill med andre
hvis du er på et mer avansert nivå. Elevene lærer å spille akkorder, fingerspill, melodier
og gitarsoloer. Det spilles etter besifring, tabs, noter og gehør. Du må ha med egen gitar.
Alder: For alle fra 3. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 09.00-12.00 med pause

Keyboard med Josef Zachariassen
På keyboardtimene i Kulturcamp får du undervisning i grunnleggende piano med fokus på
akkorder. Det blir 4-6 elever i hver gruppe.
Målet denne uken er at du skal lære om grunnleggende pianoteknikk i et behagelig
tempo slik at du kan kose deg og oppleve mestring. Vi går gjennom fingrene, tonene på
pianoet, hvordan pianoet fungerer og dur- og mollakkorder. Målet er at du etter en uke
har fått spille så mye at du er klar til å lære akkorder og musikk du liker.
Alder: For alle fra 4. trinn og oppover
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 09.00-12.00 med pause

Slagverk med Lars Berntsen
Kan vi spille sprek musikk med en gruppe med bare slagverk? Svaret er JA! Vi bruker hele
slagverksparken; trommer, perkusjon og melodisk slagverk.
Alder: fra 3. trinn og oppover.
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/eller 9.-13. august. Kl 09.00-12.00 med pause

Orkester med Cathy Donnelly
Ønsker du å spille i orkester? Vi gir barn og unge spilleglede og gode musikalske
opplevelser. Vi tilbyr undervisning og samspill i fiolin, bratsj, cello og kontrabass.
For elever som allerede får undervisning i kulturskole eller liknende.
Eleven må ha med eget instrument (bortsett fra dem som spiller kontrabass)
Alder: 1.–5. trinn
Når: 23., 24., 25., 28.og 29. juni og/elelr 9.-13. august. Kl 13.00-16.00 med pause

For mer informasjon om Kulturskolen i Ås, se: www.as.kommune.no/kulturskolen
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Ås kinoteater

Skrivekurs i filmmanus
Dette er et skrivekurs i filmmanusproduksjon der kursholder gir en innføring i hvordan du
utvikler en filmidé og skrive et filmmanus. Kurset vil ha rom for gruppeundervisning, men
også individuell oppfølging. Inkludert i kurset er notatblokk og penn. Valgfritt å ta med
egen laptop. Kurset vil også inkludere en kinoopplevelse på den siste kursdagen. Ta med
egen mat og drikke.
Alder: 8.-10. trinn
Når: Mandag–torsdag i uke 26 kl 10.00–15.00 inkludert pauser
Hvor: Ås kinoteater og foajé
Kontakt og informasjon: Kristine.tingvikaas@as.kommune.no, tlf: 959 39 607
Påmelding: post@askulturhus.no

Filmkurs – lær hvordan å lage en kortfilm, fra idé til filming og klipp
Kurset er en grunnleggende innføring i hvordan du lager kortfilm, fra idé og storyboard til
filming og klipping. Kurset vil ha 12 deltakere som kursholder deler i 3 grupper på 4
personer. Kurset ender i en liten intern spesialvisning av innholdet deltakerne har
produsert. Under spesialvisningen vil du få diplom for fullført kurs, og kunne se dine små
videoer på kinolerretet. Etter spesialvisningen inviteres alle deltakerne til en
kinoopplevelse som er relevant for kurset. Ta med egen mat og drikke.
Alder: 8.-10. trinn
Når: Mandag–fredag i uke 27 kl 10.00–15.00 inkludert pauser
Hvor: Ås kinoteater og foajé
Kontakt og informasjon: Kristine.tingvikaas@as.kommune.no, tlf: 959 39 607
Påmelding: post@askulturhus.no
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Lørdagskino i juli
Her får de påmeldte se flere av de store blockbusterne fra noen av de mest populære
filmuniversene. Før hver filmfremvisning vil en innleder fortelle litt om filmens bakgrunn
og tematikk. Dette er et sommerskoletilbud med hovedvekt på filmtitting med en
pedagogisk innramming. Ta med egen mat og drikke.
Alder: 5.-10. trinn
Når: Fem lørdager i juli: 3., 10., 17., 24., og 31. juli. Kl. 11.00 hver dag.
Hvor: Ås kinoteater og foajé
Kontakt og informasjon: Kristine.tingvikaas@as.kommune.no, tlf: 959 39 607
Påmelding: post@askulturhus.no

Bakeriet

En fargerik sommerskole med Bakeriet
Bli med på Bakeriets fargerike sommerskole med gøyale og utfordrende maleteknikker, i
store formater. I sommer kan du være med å dekorere deler av byggegjerdet rundt det
som skal bli den nye Åsgård skole. Denne workshopen/sommerskolen går ut på å lære litt
av hvert om maling, spraymaling, forskjellige sprayteknikker, farger, dyser, strek,
proporsjoner, noe om kunst i offentlig rom, og litt om det å ta del i sine omgivelser. Det
blir masse maling, både rullemaling og spraymaling, og det blir sikkert noe søling, så ta på
klær som det ikke gjør noe at det kommer maling på. Alt foregår utendørs, så du må kle
deg etter forholdene. Vi skal bruke spraymaling utendørs. Masker vil bli delt ut til hver
enkelt deltager. Ta med egen mat og drikke.
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Alder: 4.-10. trinn
Når: Uke 28 mandag-fredag kl 11-15.00
Hvor: Ås sentrum, oppmøte ved bautaen/parkeringsplassen ved kulturskolen.
Kontakt og informasjon: bollerogkaker@gmail.com tlf: 936 33 694
Påmelding: bollerogkaker@gmail.com

Ås og Nordby bibliotek

Skrivekurs
Drømmer du om å skrive bok – kanskje en spennende krimfortelling?
Hvis du er en skriveglad 4.- eller 5.-klassing kan du i sommer lære mer om hvordan du
lager en spennende fortelling. Vi finner ut av hvem som tok livet av Sure Seig, og du får
hjelp av Siw til å skrive din bit av en felles fortelling. Du får også en godteribit du kan
skrive om og som du kan spise når vi er ferdig med skriveverkstedet.
Bli med og skriv godterikrim med forfatter Siw C. Christiansen i sommer!
Tre like dagskurs. Ta med egen mat og drikke.
Alder: 4. og 5. trinn.
Når: 30. juni
kl 10.00-14.00
4. august kl 10.00-14.00
11. august kl 10.00-14.00
Hvor: 30. juni i Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret
4. og 11. august i Ås bibliotek
Kontakt og informasjon: as.bibliotek@as.kommune.no tlf 64 96 23 72
Påmelding: as.bibliotek@as.kommune.no
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Tegneseriekurs
Det er mange kule tegneserier for tida, men hadde det ikke vært ekstra kult å lage sin
egen tegneserie? Vi får besøk av en serietegner som skal lære bort hvordan man kan
gjøre nettopp det. Enten du vil fortelle om ditt eget liv i stripeformat eller dikte opp din
egen superhelt, vil tegneserieskaper Nora Dåsnes hjelpe deg i gang og gi deg gode tips.
Ta med egen mat og drikke.
Alder: 5.-7. trinn.
Når: 9. august kl 10.00-14.00
Hvor: 9. august i Ås bibliotek
10. august i Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret
Kontakt og informasjon: as.bibliotek@as.kommune.no tlf 64 96 23 72
Påmelding: as.bibliotek@as.kommune.no

Kurs i re-design
På dette kurset lærer du hvordan du kan gi nytt liv til klær du ikke bruker mer. Det er
både økonomisk og miljøvennlig! Du trenger jo ikke å kaste den gamle buksa med hull på
kneet – kanskje den kan bli en shorts eller et handlenett? Vi får hjelp av en ekspert som
kan vise oss hvordan vi kan være kreative med symaskinen.
Ta med egen mat og drikke. Hvis du har egen symaskin kan du ta med den, ellers har vi
noen symaskiner du kan låne.
Alder: 8.-10. trinn.
Når: 28. juni kl 10.00-14.00
29. juni kl 10.00-14.00
Hvor: 28. juni i Ås bibliotek
29. juni i Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret
Kontakt og informasjon: as.bibliotek@as.kommune.no tlf 64 96 23 72
Påmelding: as.bibliotek@as.kommune.no

Kunstworkshop
Mette Dybwad Torstensen er kunstner, foredragsholder og forfatter. Hun driver
Sjøholmen barnekunstsenter i Sandvika og har masse erfaring med verksteder for barn.
Kursene hennes er lekne og kreative, og passer for alle som er nysgjerrige på kunst.
Ta med egen mat og drikke.
Alder: 4.-6. trinn.
Når: 2. august kl 10.00-12.00
3. august kl 10.00-12.00
Hvor: 2. august i Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret
3. august i Ås bibliotek
Kontakt og informasjon: as.bibliotek@as.kommune.no tlf 64 96 23 72
Påmelding: as.bibliotek@as.kommune.no
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Ås idrettslag

Friidrettsskole
På friidrettsskolen får du prøve alle slags friidrettsøvelser om løping, stafett med og uten
hekker, kastøvelser med ball, kule og spyd, høyde og lengde.
Vi legger vekt på at du skal ha det moro, og ikke på prestasjonene. Friidrett er for alle.
Det er plass til 30 deltakere på friidrettsskolen.
Alder: 3.-7. trinn
Når: 13., 16. og 17. august kl 09.30-14.30
Hvor: Ås stadion hvor det er fine forhold for fysisk utfoldelse
Kontakt og informasjon: Guri Drottning Aarnes daglig.leder@asil.no tlf: 904 19 006
Påmelding: Ås idrettslags hjemmeside www.asil.no/friidrettsskole
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Vitenparken

Vitenparkens sommerskole – bli fremtidsforsker!
Har du lyst til å få utløp for nysgjerrigheten og kreativiteten din i sommer? På
Vitenparkens sommerskole kan du få kose deg hele uken med ulike aktiviteter og
opplevelser, både inne på Vitenparken og ute i Norges flotteste parkanlegg.
Vi skal studere insekter, lage oppfinnelser, programmere rullende kuler, utforske sansene
og mye, mye mer. Hvordan smaker egentlig verdens beste oppfinnelse, og kan man bruke
programmering til å bestemme hva bestevennen din skal gjøre?
Vi snuser, smaker, leker og tester oss frem til gode oppfinnelser og lure løsninger på både
realistiske og tøysete utfordringer. Bli fremtidsforsker i sommer sammen med
Vitenparken Campus Ås. Dere vil ha faste vitenverter med dere gjennom hele uken.
Alder: 4.-7. trinn
Når: Uke 25 onsdag til fredag
Uke 26 mandag til fredag
Uke 31 mandag til fredag
Uke 32 mandag til fredag
Programmet begynner klokken 09.00 hver dag, men det er mulig å møte opp fra
klokken 08.00. Vi holder på til klokken 15.30 alle ukedager. Man kan senest hente
kl. 16.00
Hvor: Vitenparken, Campus Ås NMBU
Kontakt og informasjon: vitenskolen@vitenparken.no Tlf: 64 80 86 00
Påmelding: https://vitenparken.no/event/sommerskole-pa-vitenparken-2021/
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Breivoll – Den Norske Turistforening

DNT Oslo og Omegn inviterer til feriedager med lek og aktivitet på Breivoll Gård. Vi har
lang erfaring med å tilby lærerike aktiviteter for deg som er barn eller ungdom, tilpasset
ulike aldersgrupper. På våre aktiviteter får du utforske naturen og friluftslivet, med fokus
på mye lek og moro.

Friluftscamp
Bli med på morsomme og lærerike dager på Breivoll Gård! I løpet av to dager får du padle
kajakk, øve på kart og kompass, utforske livet i fjæra og lage mat på bål. Innimellom blir
det tid til både lek, ballspill og bading. Deltagerne deles i inn i grupper etter alder, som
rullerer mellom fire ulike aktiviteter. Du bor hjemme, og deltar på aktivitet på Breivoll.
Det er mulig å melde seg på både Friluftscamp 1 og 2. Du får plass på begge hvis det ikke
er fullt.
Friluftscamp 1
Alder: 1.-7. trinn
Når: 28.-29.juni kl 09.00-15.00
Hvor: Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro
Kontakt og informasjon: info.oslo@dnt.no
Påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/132676/896285/
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Friluftscamp 2
Alder: Skolebarn i alderen 1.-7.klasse
Når: 30.juni-1.juli
Hvor: Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro
Kontakt og informasjon: info.oslo@dnt.no
Påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/132685/896292/

BaseCamp
Har du lyst til å utforske kystfriluftslivet på Breivoll i sommer? Her kan du teste kajakk,
robåt, kano, SUP, kart og kompass. Lunsjen lager vi sammen på bål. Innimellom
aktivitetene blir det god tid til ballspill, konkurranser og tur. Du bor hjemme, og deltar på
aktivitet på Breivoll.
Alder: 8.-10. trinn
Når: 5.-8. juli kl 09.30-15.00
Hvor: DNT Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro
Kontakt og informasjon: info.oslo@dnt.no
Påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/132678/896287/

Lek og lær i friluft
I løpet av to dager lærer du masse om friluftsliv. Vi øver oss blant annet på bålfyring,
matlaging, bruk av kart og kompass og mye annet som du kan ha bruk for på tur. Dette
gjør vi gjennom praktiske oppgaver, utforsking og lek.
Alder: 4.-7. trinn
Når: 9.-10. august
Hvor: Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro
Kontakt og informasjon: info.oslo@dnt.no
Påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/132679/896291/

Padletur fra Breivoll
Lær deg det mest grunnleggende om kajakkpadling, og bli med på en hyggelig padletur
langs kysten. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta. Du får låne alt av utstyr på
Breivoll.
Alder: 8.-10. trinn
Når: 1) 11. august kl 10.00-14.00
2) 12. august kl 10.00-14.00
Hvor: Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro
Kontakt og informasjon: naerfriluftsliv.oslo@dnt.no
Påmelding: https://www.dnt.no/aktiviteter/132686/896294/
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