
Höstlov på StudioUng 

Höstlov på StudioUng den 26 oktober-1 november 2019! 

För dig mellan 16 och 25 år, alla aktiviteter är gratis och fika ingår 
vid alla tillfällen förutom när vi lagar mat (av förklarliga skäl :-)) 
eller går på bio – då blir det snacks! 

 

Kurs i musikproduktion för tjejer och icke-binära! 

Producent Hanna Lindgren guidar dig under två dagar igenom hela 
processen från låtskrivande till färdig produktion. Du kommer att få 
jobba i team med andra, få chans att ställa alla dina frågor och bli 
peppad på att dyka ännu djupare i ljudteknik och musikskapande. 

Lördag 26 oktober klockan 15.00-20.00 

Söndag 27 oktober klockan 15.00-20.00 

Det finns 12 platser, anmäl dig till båda dagarna genom att skicka ett 
sms till Gabbe, telefonnummer: 0709-28 56 11. Skriv ditt namn och 
”Musikproduktion”. 

I samarbete med studieförbundet Bilda. 

 

Biokväll på Midsommargården 

Var med på Midsommargårdens stickbio! Om du håller på med 
något hantverk är du välkommen att jobba med det samtidigt som 
du tittar på filmen. Men det går också bra att bara komma och titta 
på film tillsammans med folk i alla åldrar. Det är filmen Kungen av 
Atlantis som visas. Snacks ingår! 

Måndag 28 oktober klockan 17.30-20.30 

Anmäl dig genom att skicka ett sms till Gabbe, telefonnummer: 
0709-28 56 11. Skriv ditt namn och ”Bio”. 

 

Chilla med Gabbe 



Vi lagar och äter mat tillsammans, tar det lugnt, spelar spel, lyssnar 
på musik. 

Tisdag 29 oktober klockan 15.00-18.00 

Du behöver inte anmäla dig, bara att komma! 

 

Tid för att öva! 

Kom och träna gitarr, piano, sång eller rita och måla. Vi fikar, spelar 
spel, jonglerar, tar det lugnt. 

Onsdag 30 oktober klockan 15.00-19.00 

Torsdag 31 oktober klockan 15.00-19.00 

Du behöver inte anmäla dig, bara att komma! 

 

Musikproduktion med Joel! 

Kom och spela in din musik, lär dig spela in sång och andra 
instrument, skapa beats på datorn m.m. 

Tisdag 29 oktober klockan 15.00-18.00 

Onsdag 30 oktober klockan 15.00-19.00 

Du behöver inte anmäla dig, bara att komma! 

I samarbete med studieförbundet Bilda. 

 

Måla street art med Johan och Nabil på 
Midsommargården! 

Johan och Nabil är erkända street art-konstnärer som kommer till 
Midsommargården för att tillsammans med dig göra ett konstverk i 
vår replokal! Kom och spraya! 

Onsdag 30 oktober klockan 15.00-19.00 

Torsdag 31 oktober klockan 15.00-19.00 



Det finns 10 platser, anmäl dig till båda dagarna genom att skicka 
ett sms till Gabbe, telefonnummer: 0709-28 56 11. Skriv ditt namn 
och ”Street art”. 

Genomförs med stöd från Länsstyrelsen. 

 

Dansshow i Farsta! 

Vi ses på Midsommargården och åker tillsammans och tittar på 
dans i Farsta. CCAP är ett dans-crew som gör fantastisk dans i en 
väldigt annorlunda lokal. Följ med så får du se! 

Fredag 1 november klockan 17.30 (samling på Midsommargården) 

 

Frågor? 
Kontakta Gabbe på studioung@midsommargarden.se 
eller telefon 0709-28 56 11 
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