Studiecirklar i Burlöv
VT 2018

KERAMIKCIRKLAR PÅ KRONETORPS MÖLLA
DALBYVÄGEN 63 I ARLÖV
Tillsammans lär vi oss olika tekniker som att kavla,
dreja, modellera, glasera och dekorera med engober.
Cirkeln ger dig möjlighet att förverkliga dina egna
idéer. Som att skapa din egen tekopp eller tekanna.
Du har möjlighet att arbeta med flera olika leror och
välja mellan många glasyrer till dina alster. Cirkeln
riktar sig både till nybörjare och till dig som har erfarenhet av keramik sedan tidigare.
Materialkostnad tillkommer.

SLÖJDKLUBBEN PÅ MÖLLEGÅRDEN I ÅKARP

Du som är mellan 7 och 14 år får här utforska Hemslöjdens spännande verktyg, material och metoder. Du
jobbar med en specialutbildad handledare som visar
materialens möjligheter och lockar fram din naturliga
kreativitet. I Slöjdklubben arbetar vi gärna i naturnära
material och barnen får uppleva sambandet mellan
slöjd, natur och ekologi.

Torsdagar kl. 16.00 - 18.15

Start 1 februari, 10 träffar, 800kr

Måndagar 17.45 - 21.00

Anmäl er till ABF Burlöv 040 35 24 00 eller via
nätet: www.malmo.abf.se

Onsdagar 17.45 - 21.00

Frågor? Hör av dig till: ulrika@bynsblomsterverkstad.se

KULTURARRANGEMANG
VÅRBOGÅRDEN VÅREN 2018

ONLINE-CIRKLAR

Start 15 januari, 10 träffar, 650 kr
Start 31 januari, 10 träffar, 650 kr

20/2 18.00: Barnteater med Annette Lindén. Inter-

aktiv barnteater, innehåller rytm, rörelse och musik.
Ålder 6 till 12 år.
20/3 18.00: Musikkväll med Pontus Stenkvist och
Maria Stille.
27/3 18.00: Ansiktsmålning med Annette Lindèn.
17/4 18.00: Ayurvedisk hälsoföreläsning av och med
Fernando Bruno.

CIRKLAR PÅ VÅRBOGÅRDEN
RAPSVÄGEN 70 I ARLÖV
Musik med Stefan Lindhe

Start 15/1 17.00 - 20.00 (Gratis)

Målning

Start 30/1 11.00 - 13.00 (Gratis)

Satyananda yoga

Start 2/2 kl.15.00-16.30 (1050 kr för 12 ggr)

Vardagssvenska

Start 7/2 10.00 - 12.00 (Gratis)
Anmäl er till ABF Burlöv 040 35 24 00 eller via
nätet: www.malmo.abf.se

Har du svårt att hinna med eller tycker det tar emot
att ta dig ut för att gå och lära dig något nytt? Då är
online-cirklar något för dig. Det enda du behöver är
tillgång till dator och internet hemma.

Sociala medier - online

Vi går igenom Facebook, Twitter, Instagram och bloggar. Cirkeln hålls på en enkel nivå så att det är lätt att
följa med trots att vi inte fysiskt möts. Vi går igenom
de viktigaste sakerna för att kunna hantera de olika
sociala medierna. 10 studietimmar. Avgift 350 kr.

Stresshantering - online

Här får du verktyg och hjälp att lära dig hantera
stress. Små knep som kan göra stor skillnad.
10 studietimmar. Avgift 350 kr.

Kommunikation – online

Konsten att kunna kommunicera vet vi alla är viktig
men också svårare än man tror. Du får en ökad förståelse kring kommunikation, var de flesta och vanligaste
missförstånden uppstår och hur du enkelt kan tänka
i din kommunikation till andra. Detta kommer skapa
en bättre förståelse och goda relationer. 10 studietimmar. Avgift 350 kr.

Ni kan också mejla till info.malmo@abf.se

i samarbete med adesso

Burlövs

kommun

