4.
FEB

- VERKSTED

MUSIKK - OG KULTURVERKSTED
I SØR-AURDAL
FOR UNGDOM MELLOM 13-20
(OG FRA 10 FOR DE INTERESSERTE)

STED: Sør-Aurdal Ungdkomsskole kl.10-18 søndag den 4.februar.
De som vil, kan bli med å bade fra 18-1930. Vi ordner mat til alle.
For ungdom mellom 13-20 år. Er du mellom 10 og 13 og veeeldig interessert, går det
også fint å bli med ifølge med en voksen.
Pris kr.100,- pr deltaker inkl. verksted og mat :-)
Er du over 20 år, og har lyst å være med på grafittiverksted? deltakeravgift kr.350,pr.voksen fra og med fylte 21 år.
Velg mellom disse verkstedene:
1. Grafitti-verksted med erfaren og dyktig grafittikunstner. Børge Brekke er leder.
Alt materiell inkludert bortsett fra noe å male på. Ta med en plate, papp - så glatt som
mulig, og i den str. du vil, kan også være huntonittplate, vanlig malelerret.
2. Musikkverksted - band. Vi samler musikere opp til 20 år som har lyst å spille band.
Målet er å spille en melodi sammen. Kanskje vi får til såpass at noen vil melde seg på
årets UKM? Ta med eget instrument, ellers fikser vi instrument fra musikkbingen i
Begnadalen eller fra musikkrommet på skolen. Marpa fra kulturskolen og Kristian
Strøm er ledere.
3. Foto-verksted. Portrettbilde, reportasjebilder i sort-hvitt eller farger. Ta med eget
kamera, eller mobil. Vi redigerer bildene i Photoshop. Har du ikke utstyr selv? Da kan du
låne utstyr. Sonja Bordewich er leder.
4. Filmverksted. Vi samler filmklipp fra de andre verkstedene, og setter sammen en
reportasje. Eller sedere lager en egen film. Vi bruker action-goprokamera. Redigering og
klipping. Sonja Bordewich er leder.
5. Keramikkverksted - du modellererer en figur i leire. Denne brennes på Nord-Garthus
og du kan levere produktet til UKM om du vil. Sonja Bordewich er leder.
En kan også melde seg på arrangør, scenearbeidere eller lage dikt, revy, danse, eller
andre ting på UKM- det kan du også øve på denne dagen om du vil:-) Vi hjelper til der vi
kan slik at du får dette til.
Hvilket verksted vil du være med på?
Målet er at flere ungdommer fra Sør-Aurdal melder seg på UKM 2018, det bor mange
dyktige ungdommer her - håper du er med! Vi ses:-)
Takket være midler fra UKM - Norge er dette mulig å få til.
Meld fra til Sonja på tlf 99542850, gjerne SMS. Navn, alder
og hvilket verksted du skal være med på og Evt allergier.
Ukm er fra 13 år og opp tilogmed 20 år. Men er du i en gruppe sammen med noen som
er eldre enn deg, da kan du være fra 10 år.
Instruktører: Marpa- rytmisk musikk/ band, Kristian Strøm - gitar, trommer, bass,
band, Børge Brekke - grafittikunstner, Sonja Bordewich - foto / film / keramikk
Vi takker for midler og samarbeid:
UKM Norge, Sør-Aurdal kommune og Musikkbingen Begnadalen
Les mer om UKM HER: Www.ukm.no

Børge Brekke er
erfaren og dyktig
grafittikunstner fra
Ringerike, han lever av
sin kunst og leverer
grafittiworkshops flere
ganger i året. Han
lærer barn, ungdom
og voksne tegning,
maling og grafitti. Han
gjør store
grafittioppdrag for
næringslivet. Blant
annet har han hatt
oppdrag i å lage
grafittivegg på Oslo
Børs og under broen
på Hønefoss. Han
har vært
workshopholder for
UKM flere ganger i
Oppland blant annet.

Marpa er
kulturskolelærer i
sør-Aurdal, han
spiller trommer,
bass, gitar og
underviser barn. Han
driver med foto og
filmproduksjon samt
yogakursholder. En
kreativ og allsidig
ressurs.

