Sommarkollo på Gnosjö kultur och bibliotek 2019
Välkomna till Gnosjö kommuns sommarkollo! Under tre veckor i sommar bjuder Gnosjö kultur
och bibliotek in till tre olika sommarkollon. Samtliga kollon är måndag till fredag
kl. 10-15. Lunch, fika och allt material ingår och det kostar inget för dig att vara med.
Följ med oss på äventyr!

KOLLO: DRÖNARPROGRAMMERING 24-28 JUNI
Vill du lära dig flyga med drönare? Kanske är du nyfiken på hur det är att se världen från ovan
med VR-glasögon?
Då är detta ett kollo för dig! Under fem dagar får du lära dig att programmera en drönare att
flyga i en bestämd bana. Du får även möjlighet att med VR-glasögon styra kameran i en
drönare som om det var du som flög genom luften. Anordnas i samarbete med ABF.
Kollot är öppet för alla i åldern 10-15 år (8 platser)

KOLLO: ANIMATION 8-12 JULI
Vad händer när föremål plötsligt kommer till liv och börjar röra på sig? Vad skulle t.ex. en
nyckel säga om den kunde prata?
I detta kollo får du lära dig göra animationer och hur man berättar en historia på film.
Kollot är öppet för alla i åldern 8-15 år (8 platser)

KOLLO: PARKOUR 22-26 JULI
Parkour är det närmaste en kommer att vara Spindelmannen utan att behöva bli biten av en
radioaktiv spindel. Under dessa fem dagar får du lära dig hur du hoppar över hinder, slår volter
och mycket mera. Kollot leds av erfarna ledare från xFlow Jönköping.
Kollot är öppet för alla i åldern 6-15 år (10 platser)

Den 19 juni kl.10-15 har vi Tjejklubb där tjejer och icke-binära (6-15 år) under en dag får testa
de olika aktiviteterna inför kommande kollon.
Du behöver inte anmäla dig, kom som du är.

Anmälan till sommarkollo 2019
Jag heter ________________________________________________ och är __________ år
Jag vill anmäla mig till:
Drönarprogrammering
Animation
Parkour

1:a handsval
24-28 juni
8-12 juli
22-26 juli

□
□
□

2:a handsval
□
□
□

Namn, telefonnummer och e-post till vårdnadshavare/kontaktperson
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Uppgifter om eventuella allergier eller specialkost
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Underskrift av vårdnadshavare

_________________________________________________________

Vänligen lämna eller skicka anmälan till:
Gnosjö folkbibliotek
Storgatan 8, 335 30 Gnosjö
kultur@gnosjo.se

3:e handsval
□
□
□

