
tjorn.se/lovFå koll
på vad som
  händer
i sommar
Äventyrssommar - skate

teater - utomhusbio 
workshops- scenkonst

strandhäng - musik - skrivande



Utställning av Poesi  
13 juni -18 augusti. Från 12 år.
Biblioteket i Skärhamn och Häggvall.
Bibliotekens öppettider.
Under våren har elever i Kreativt skrivan-
de skrivit poesi. Kom och ta del av deras 
ord om samtiden! Gratis. 

Workshop i text och ljud  
21 juni. Kl 13-16. Från 14 år  
Biblioteket i Skärhamn.
Vi skriver texter utifrån skrivarövningar 
som du sedan har möjlighet att spela in 
och klippa ihop till ett kort ljudverk.
Ingen förkunskap krävs. Anmälan. Gratis.
 
Skådespelarworkshop #metoo
22 juni kl 16.30 – 18. Från 14 år  
Delta i Skärhamn.
En workshop som lyfter #metoo och vilka 
rättigheter du har på scen. Föreläsning + 
övning. Anmälan. Gratis.

Workshop i streetdance
15 juni, Häggvall.
16 juni, Delta i Skärhamn.
Kl 16.30 – 17.15. Från 13 år
Lär dig grundsteg och koreografi.
Anmälan. Gratis.

Skådespelarworkshop, animal work  
23 juni kl 13-16. Från 14 år
Delta i Skärhamn.
En kreativ och rolig workshop i karak-
tärskapande som kommer ifrån method 
acting. Vi bygger karaktärer utifrån djur. 
Inga förkunskap i skådespel behövs.  
Anmälan. Gratis.

 
 
StreetArt, väggmålning
29-30 juni. Kl 13-16. 10 år-18 år 
Delta i Skärhamn.
Nybörjarkurs i hur man gör väggmålningar, 
vi målar stort! Vill man fördjupa sig sedan 
hakar man på Streetart-workshopen 
veckan efter på Häggvall. Anmälan. Gratis.

Streetart workshop med utställning 
5-8 juli. 10 år
Häggvallsskatepark
Kom och testa Graffitti och Streetart. Du 
får chansen att skapa ditt eget konstverk. 
Efter workshopen ställer vi ut alla konst-
verk utomhus. Anmälan. Gratis. 

Gaming 
Tisdagar v.24-32. Kl 17-20
Häggvall KoFc. 12 år (slutat åk 5)-18 år.
Vi Game:ar tillsammans både med konsol 
och dator och skapar turneringar under 
kvällen. Gratis.

Frisbeegolf
22 juni. Kl 14-18. Från 12 år
Åk med till Stenungsund och spela 
frisbeegolf. Bil från Häggvall. Anmälan. 
Gratis.



Äventyrs-
sommar!
Padel, klättring, multisport
och strandhäng. v 24-27

Måndag - Strandhäng på Låka kl. 12–15 |  Tisdag - Klättring kl. 11–15
Onsdag - Strandhäng på Gråskär kl 12–15

Torsdag - Multisport & bubbleballs kl 12–15 på Röavallen 
Fredag - Padel kl 12–15 vid Tubbeviken i Skärhamn

Garaget - Fri mekning
Onsdagar i vecka 24–26 och v.31–33.
Kl 17-20. 13 år (slutat åk 6)-18 år
Garaget i Rönnäng. Stansviksvägen 12.
Endast 10 personer. Blir vi fler mekar
vi i skift! Gratis. 

OBS! Det 
finns mer! 

Fler aktiviteter, 
info om anmälan, 

Öppettider, hur många 
platser som finns och 

vem du ska anmäla dig 
till hittar du på:

tjorn.se/lov

Skatesommar 
4-8 juli. Kl 16-20.

På olika platser över hela 
Tjörn. Avslutas på fredagen 
vid den nya skateparken vid 
Häggvall. Gästskateare, DJ och 
andra happenings utlovas! 

Prova skateboard i sommar. 
Skydd, hjälmar och skateboards 
finns att låna. Gratis.

Läs mer på www.tjorn.se/lov

Street- 
basket 
7-8 juli. Kl 16-20. 
Från 10 år. Skateparken 
och multiarenan vid 
Häggvall. Anmäl 
ditt lag. Gratis.



Öppettider

på KoFc

i sommar!

Häggvall

12-18 år

Tisdagar och onsdagar

kl 17-21

Utomhusbio
2 augusti kl 22.00

Fri entré,  11 år och uppåt

Läs mer på tjorn.se/lov 

Låna aktivitetspåsar
KoFc Häggvall. 
Tisdagar och onsdagar.  Kl 17-21.
Ta med kompis, förälder eller små-
syskon. Välj mellan frisbee, tennis, 
fotboll, basket och brännbolls set! 
Gratis, lämna en pant.

Workshop 
Poesidokumentärt textskapande  
10 augusti. Kl 11-16. Från 12 år
Nordiska Akvarellmuseet (delvis 
utomhus) 
En skrivarworkshop i poesi där vi ut-
går från temat hav. Ingen förkunskap 
krävs. Det finns möjlighet till att få 
texten inspelad. Gratis.

tjorn.se/evenemang

Öppet hus
Kultursomm

arskola   

Testa på k
urser 

och klubba
r 

18-19augus
ti. 

kl.13-17 

Delta Skär
hamn   

Gratis!

STO FREKVENS 
Fredag 10 juni kl 19  |  13 år (åk 7)-18 år. Gratis!
Turnetåget åker vidare till Kulturhuset Fregatten

i Stenungsund! Tillsammans med Tjörn och Orust skapas 
ett musik- och scenkonstarrangemang för och av unga. 

Headline
LINDA PIRA

Ladda ner appen nu!

G
ratis där appar finns


