ULTIMATE FRISBEE

Lördag 9 februari och lördag 16 februari
Kl. 13-14.30

Välkommen på Ultimate Frisbee i Kyrkenorums idrottshall kl. 13 - 14.00.
Information och fika i klubbhuset kl. 14 - 14.30. Ta med innomhusskor!
Kontakt: Stenungsunds Frisbee Åsa 0708-864124

TENNIS

Måndag 11 februari kl. 09-13
Tisdag 12 februari kl. 09-13
Fredag 15 februari kl. 09-13

Vi spelar tennis i Gärdeshallen 13! Ta med skor med sula som ej färgar av sig.
Anmäl dig på: info@stenungsundstk.se

BYGG DIN EGEN SPELKONSOL!
Onsdag 13 februari
Pass 1: kl. 13-14.30
Pass 2: kl. 15.30-17

Teknikproffsen från EDU Smart UF dukar upp för programmering i RUM1. Du kan spela
Pacman med en banan, bygg din egen gitarr med med kartong och spela Guitar Hero,
bara fantasin sätter gränser! Drop-in gäller! Vi ses i Kulturhuset Fregatten!
Arrangörer: Stenungsunds kommun i samarbete med EDU Smart UF

FAMILJEFÖRESTÄLLNING: JOJJE WADENIUS
Torsdag 14 februari

I Kulturhuset Fregatten. Jojje Wadenius framför sina barnvisor med texter av bl.a. Barbro
Lindgren i Goda’,Goda’ och Kenneth Gärdestad i Zzoppa. Denna dag visar vi också ”Kalles
klätterträd”, en klassiker med musik av Jojje.
13.00
”Kalles klätterträd” barnbio (1:30) - Fri entré!
15.00
Familjeföreställning foajéscenen
17.00
”Musiken – mitt språk” dokumentärfilm om Jojje Wadenius - 100kr

DO IT YOUNG STENUNGSUND
WORKSHOP OCH FILMKVÄLL I RUM1
Tisdag 12 februari kl. 16-20

Do it young är ett nytt filmprojekt för dig på högstadiet och gymnasiet.
På workshopen provar vi på dokumentärfilm, teaterövningar och animation.
Vi ser också Simon Borka Gunnarssons långfilm ”Vykort från Petrokemin”.
Allt är gratis, alla är välkomna och vi bjuder på mat under eftermiddagen.
För mer info: stenungsund.se/diy

SPORTLOVSCUPEN (inomhusfotboll)
Onsdag 13 februari kl. 09-15.45

Sportlovscup i Stenungsund Arena
Ålder 13-18 år. Anmäl ditt lag till: peter.nielsen@stenungsund.se
Arrangör: Jannah FC och Ungdomsverksamheten

TEATER: PUDLAR OCH POMMES AV TEATER 23
Onsdag 13 februari kl. 11 och 13

Hundarna Ullis och Ludde älskar sin pool och sitt potatisland.
Men efter att stenarna börjar falla från himlen kan de inte stanna kvar. De packar väskorna
och färdas över det stormiga havet tills de kommer fram till en ny plats. En plats bebodd av
pudlarna Michelle och Don!
OBS! Anmälan krävs. Läs mer i evenemnagskalendern på vår hemsida.

DIA PSALMA

Lördag 16 februari kl. 18

Ur askan av legendariska punkbandet Strebers reste sig Dia Psalma i 90-talets början. Att
ett punkband kunde bli grammisnominerat och sälja guld var det nog få som hade gissat
men det var just vad Dia Psalma gjorde. Konserten arrangeras av ungdomar för ungdomar
med stöd utav StenUNGslanten.
Lokala band värmer upp publiken innan Dia Psalma går på scen.
Det är fri entré, alla är välkomna och det är drog- och alkoholfritt!
Insläpp och förband från 18.00. Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten.

FRISKIS OCH SVETTIS

Alla dagar kl. 9-11 samt måndag - torsdag kl. 16-21
Fredag och söndag kl. 17-19 samt lördag kl. 14-16

Gym och gruppträning. Gäller i mån av plats och efter gällande åldersgränser.
Rena inneskor är ett krav.

HASSELGÅRDEN

Åk 7-17 år.
Fritidsgård måndag och torsdag kl. 17-21
Ungdomscafé för dig med särskilda behov onsdag kl. 17.30-20.30

STORA HÖGAGÅRDEN

Åk 7-17 år.
Torsdag 14 februari kl. 16-21 öppen verksamhet
Fredag 15 februari kl. 18-23 öppen verksamhet

MOLEKYLVERKSTAN

Måndag - fredag kl. 10-17, lördag kl. 11-15

Fri entré!
Vi kör tema Kärlekens Kemi vilket innebär att besökare får testa experiment om olika sinnen
som förknippas med kärlek eller förälskelse.

Torsdag 14 februari kl. 11-11.30 och kl. 13-13.30
Skapa blinkande hjärtan.
Ingen föranmälan. Begränsat antal deltagare.

RUM1

13-25 år. Drop-in måndag och torsdag kl. 17-20

Kreativt skapanderum/projektkontor i Kulturhuset Fregatten.
kontakt/bokning: 0303-738348,
christoffer.ahlberg@stenungsund.se
Instagram: rum1_kulturhuset
Snapchat: rum1stenungsund

Se till anvisningarna i aktiviteten!

Det mesta är gratis och oftast krävs ingen föranmälan.
Det är bara att dyka upp!
Fler programpunkter
och mer info på:
stenungsund.se/sportlov2019
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