KOMMUNETORGET

HØSTENS KULTURAKTIVITER FOR UNGE
KLUBBER OG KURS

Lyst til å henge med andre, ha det
sosialt, spille spill, og kanskje prøve
en ny aktivitet? Stikk innom et av
klubbtilbudene som holder åpent hele
skoleåret (følger skoleruten). Det finnes
også mer avgrensede tilbud (kurs) med
påmelding. Tilbudene er gratis eller
med en liten deltakeravgift.

Arna

Ådnahall UNG
13–16 år. Ådnahall kulturverksted,
Lakslia 10, Indre Arna. Onsdag og torsdag kl 1430–1930. Klubbtilbud/drop in.

Fana

Kreativt verksted
4. –7.trinn og 13 år+ (to ulike kurs).
Fana kulturhus. Start 2. september.
12 ganger, Påmelding: deltager.no/BK
Lipstick music
Jenter 13 år+. Fana kulturhus. Start
17. september. Musikkverksted. For
påmeldingsskjema, send epost til:
Tone.Lonar@bergen.kommune.no
Music Crew
13 år +. Linken, Fana kulturhus.
Mandag, kl 1800–2100. Et treffsted for
musikkinteresserte. Klubbtilbud/drop in.
Flere tilbud kommer
Det planlegges også en videreføring
av åpen møteplass for ungdom, og et
tilbud innen filmproduksjon, på Fana
kulturhus.

Laksevåg

Kreativt verksted
9–13 år. Ungdommens hus. 10 ganger,
start 18. september.
Påmelding: deltager.no/BK
Parkourkurs
9–12 år og 13–15 år (to ulike kurs).
Gnisten. 12 ganger, start 3. september.
Lær og test ut grunnleggende parkourteknikker. Påmelding: deltager.no/BK
Tegnekurs
10–13 år. Gnisten. 12 ganger,
start 5. september.
Påmelding: deltager.no/BK

Landås

Breakdancekurs
6–9 og 10–12 år (to ulike kurs).
Ulriken bydelssenter. 12 ganger.
Påmelding og informasjon:
deltager.no/BK
Sofus kreative verksted
10–12 år. Mandag kl 1530-1830.
Ulriken bydelssenter, Landåsveien 31.
Klubbtilbud/drop in.

ØYVIND JOHANNESSEN

TRUDE KRAFT

Ytre Arna juniorklubb og ungdomsklubb
Kulturhuset Sentrum, Peter Jebsens
veg 4. Tirsdag og torsdag kl 1600–1830
(10-12 år) og 1845–2115 (13-16 år).
Klubbtilbud/drop in.

BIRGIT KÅRBØ

Hip Hop dansekurs
Kulturhuset Sentrum, Peter Jebsens
veg 4. 6–9 og 10–12 år (to ulike kurs).
10 ganger, start 28. august.
Påmelding: deltager.no/BK

Fyllingsdalen

Løvstakksiden

BERGEN KULTURSKOLE

Sentrum/Sandviken

Kurs for elever på Ny-Krohnborg
skole
Kurstilbud i regi av Ny-Krohnborg FAU
og Bergen kommune.

BARNAS KULTURHUS

Gode vibber
Ungdom 13-25 år. Magneten kunstkollektiv, Spelhaugen 12. Tirsdag og
torsdag kl 1600-2000. For deg som vil
fordype deg innen musikk.
Klubbtilbud/drop in.

Breakdancekurs
6–9 år. Meyermarken bydelshus.
12 ganger, start 9. september.
Påmelding: deltager.no/BK
Filmverksted
4.–7. trinn. Meyermarken bydelshus.
12 ganger, start 26. september.
Påmelding: deltager.no/BK
Knutepunkt Møllaren
13–16 år. Vitalitetsenteret, Wolffs gate 12,
Møhlenspris. Tirsdag kl 1500-1900 og
fredag kl 1500-2000. Klubbtilbud/drop in.
Nytt ungdomstilbud i Sandviken
I løpet av høsten åpner det et nytt
klubbtilbud for ungdom på Rothaugen
skole.

Ytrebygda

Animasjonsverksted
4.–7. trinn. Ytrebygda kultursenter. 12
ganger, start 24.september. Vi lager
filmer, ved hjelp av f.eks. tegninger,
modellerte figurer og lego.
Påmelding: deltager.no/BK

Ny-Krohnborg UNG
Ungdom. Ny-Krohnborg senter,
Rogagaten 9. Tirsdag kl 1400-1800.
Klubbtilbud/drop in.

Åsane

Juniorklubber på Flaktveit og Rolland
10–12 år. Start uke 35.
Semestermedlemskap: deltager.no/BK
Du kan besøke klubbene to ganger før
du blir medlem.
• Flaktveit skole, Flaktveitsvingane 17.
Tirsdag og torsdag kl 1730-2030
• Rollandshallen, Åslia.
Mandag og onsdag kl 1730-2030

Ytrebygda UNG
13–16 år. Ytrebygda kultursenter,
Sandslivegen 98. Mandager etter skoletid. Klubbtilbud/drop in.

Loddefjord

Nye tilbud på Elvetun
Vi revitaliserer Elvetun ungdomshus
(Elvetun 21) i høst – her kommer det
bl.a. juniorklubb og ungdomsklubb med
mange aktiviteter.

Velkommen til et nytt semester med
festivaler, forestillinger og verksteder.
Se program:
bergen.kommune.no/barnaskulturhus

DANS UTEN GRENSER

I høst starter det opp danseverksteder
for barn og ungdom. Instruktørene er
selv ungdommer som har fått opplæring
av Dans uten grenser. Finn oss gjerne
på Facebook: Dans uten grenser
Bergen.

Kurs i keramikk
9–12 år. Åsane kultursenter.
10 ganger, start 18. september.
Påmelding: deltager.no/BK

Se etter kurs i din bydel på:
deltager.no/BK – søkeord: DUG

Ungdomshuset U82
Kulturverksted, øvingslokaler og lydstudio for ungdom. Veiledning i utstyr
og programvare. For avtale:
erik.bringsvor@bergen.kommune.no

Kreativt verksted for hele familien. På
tre ulike steder i Bergen kan alle få
utforske sin kreativitet med form og
farge. Gratis og drop in.
Start 31. august. Se programmet på
kommunens nettsider eller på
Facebook.

POPLAB

ENDA FLERE TILBUD

Lydstudio og musikkinnspilling
Ytrebygda kultursenter. Veiledning i
bruk av utstyr og programvare.
For ungdom. Kontakt for å avtale tid:
Tormod.Kayser@bergen.kommune.no
Parkour
4.–7. trinn. Ytrebygda kultursenter.
12 ganger, start 5. september. Lær og
test ut grunnleggende parkourteknikker.
Påmelding: deltager.no/BK

Kulturskolen er et kreativt og
mangfoldig undervisningssted for barn
og unge. Les mer om tilbud, ledige
plasser, søknadsfrister og
arrangementer på våre nettsider:
bergen.kommune.no/kulturskolen

BARNELØRDAG I
BYDELENE
Forestillinger for barnefamilier, fordelt
på spillesteder i bydelene.
Start 24. august. Se programmet
på kommunens nettsider eller på
Facebook.

Det finnes masse gode tilbud i frivillig
eller privat regi rundt i bydelene.
Lurer du på hva som finnes i ditt
nærmiljø? Ta kontakt med ditt lokale
kulturkontor!
• Arna/Åsane, tlf 55 56 71 15
• Bergenhus/Årstad, tlf 55 56 92 10
• Fana/Ytrebygda, tlf 55 56 11 06
• Fyllingsdalen/Laksevåg, tlf 55 56 96 00

AKTIVITETSKORTET

Kortet er for barn og unge 0–17 år
fra familier som mottar økonomisk
sosialhjelp, eller er tilknyttet enten
Introduksjonssenteret for flyktninger
eller Mottakssenteret. Kortet gir gratis
adgang til en rekke aktiviteter og
opplevelser. Les mer:
barnibyen.no/aktivitetskortet

Info/påmelding til kurs: deltaker.no/BK • Leie av lokaler/øvingsrom: bergen.kommune/aktivby • Søk kulturmidler: tilskudd.bergen.kommune.no

