
StudioUng hösten 2018 
Vi erbjuder gratis kreativa studior för alla mellan 16 och 25 år. 

STUDIO DIGITALT BERÄTTANDE 
Tillsammans med Kulturskolans Unga Berättar gör vi vår röst hörd genom olika 
digitala berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck. 

•  Nivå? Vi utgår från varje deltagares personliga berättelse. 

• Vem? För alla mellan 16-25 år. 

•  GRATIS! 

Tisdagar 16.30-18.30  

 

STUDIO MUSIK 
Är du intresserad av arbetet i en musikstudio eller längtar tillbaka? Hos oss kan du 
spela in musik och sång, ägna dig åt musikproduktion som att göra beats, lära dig 
grundläggande studioteknik, spela och lära dig instrument. Vi har även DJ skola. 

• Nivå? Från nybörjare till den som redan kan en hel del 

•  Vem? För alla mellan 16-25 år 

•  GRATIS! 

Onsdagar 16.00-20.00 
Fredagar 15.00-18.00  

 

STUDIO KONST 
Vi jobbar med olika material och tekniker. 

•  Nivå? Från nybörjare till den som vill söka till en konstskola. 

•  Vem? För alla mellan 16-25 år. 

•  GRATIS! 

Torsdagar 17.00-19.00  

 



STUDIO DANS 
Streetdans är ett samlingsbegrepp för olika dansstilar. Gemensam grund är den 
sociala förankringen där rörelserna bygger på ett ständigt groove och 
improvisation/freestyle. Housedans är en stil som skapades på klubbarna i USA. 
Hiphop skapades i sin tur på gatan i New York under 1970-talet. Musiken är 
uppbyggd av beats, rytmik och rap och grunden för dansen är grooves och social-
party steps. Under hösten på StudioUng kör vi house och hiphop. 

Johanna Fröjd undervisar grundsteg, teknik, rörelser och musikalitet, utifrån ett 
socialt förhållningssätt där deltagarna får kunskaper för att kunna improvisera och 
skapa eget material. Johanna skapar en trygg miljö där deltagarna vågar prova, 
uttrycka sig, utvecklas och samarbeta. 

Johanna har arbetat sedan 2010 som dansare, pedagog och koreograf inom stilarna 
hiphop och house. Hon är verksam lärare på Åsa Folkhögskola, Grillska gymnasiet 
och på privata dansskolor. Hon är en del av housedans-kollektivet De La Vibe, som 
arbetar med att främja olika plattformar för housedans. 

• Nivå? Inga förkunskaper krävs. 

•  Vem? För alla mellan 16-25 år. 

• GRATIS! 

Tjuvtitt: 
Johanna battla: https://www.youtube.com/watch?v=FvNF_C3Xf1M 
De La Vibe: https://www.youtube.com/watch?v=HKD5j9cqPT0 

Fredagar 

• 15.00-16.00 – för tjejer och icke-binära 
• 16.00-17.00 – för alla 

 

DESSUTOM 
• Programmering, onsdagar 18.00-19.30 – start 12/9 
• Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör varannan onsdag 19.00-20.15 – start 29/8 

Nyfiken? Kontakta anna@midsommargarden.se 

 

HAR DU EN GRYM IDÉ? 
Vi kan coacha dig och hjälpa till att söka kulturstöd för unga. 
Kontakta Anna: 
anna@midsommargarden.se 
0709 28 56 11 


