LØRDAG 29. februar 2020
Blystadlia skole

BAND
Vil du prøve deg på å spille i band?
Da er bandworkshop for deg!
Vi bruker gitarer, bass, trommer, keyboard og mikrofon til sang.
Kl. 12:00-13:15: Nybegynner –for deg som aldri har spilt noe instrument før,
men har hatt lyst til å prøve
Kl. 13:30-15:00: Viderekommende –for deg som kan spille et instrument fra før,
og som kan tenke deg å teste det å spille sammen med andre
Vi tar utgangspunkt i kjente rock-riff og rock-låter.
Dere skal øve på samspill, høre på hverandre og få musikken til å swinge sammen med instruktør Helge Hovland.
Helge er gitarlærer på kulturskolen, og spiller selv i band som
DePress og Slagvold.

ART
Her skal vi gjøre litt av det som faller
oss inn, og det vi synes er gøy: tegne, male, skrive også videre.

Poenget er ikke å lage mesterverk,
men å finne noe som er gøy og lage noe som en blir fornøyd med.
Instruktør er Henriette Aamodt. Hun er utdannet gullsmed. Hun tegner, maler, skriver, lager smykker, tegner digitalt, lakkerer motiver på
kjøretøy med mer.
De som har lyst, kan stille ut på UKM-utstillingen senere samme dag.

FOTO
I denne fotoworkshopen lærer du grunnleggende teori om fotografering og redigering, og du får jobbe praktisk med å ta bilder og redigere
bildene.
Husk å ta med mobiltelfon, kamera,
nettbrett, PC eller Mac.
Vi kommer til å jobbe med programmene LightRoom og Photoshop.
Ingen krav til erfaring eller allerede
nedlastede redigeringsprogrammer
De som har lyst, kan stille ut på UKMutstillingen senere samme dag

WORKSHOPS
Er du mellom 10 og 20 år?
Vi inviterer til spennende workshops på Blystadlia skole

lørdag 29. februar, kl. 12:00-15:00.
En workshop er et mini-kurs der du lærer noe nytt fra en flink instruktør.

Alt er for både nybegynnere og de som kan en del fra før.

Påmelding skjer ved å sende navn og hvilken workshop du vil
være med på til: kultur@ralingen.kommune.no
Frist 28. februar
Du er mer enn velkommen til å melde på innslag til
utstilling og sceneshow i Blystadlia Amfi senere samme dag!
Sjekk ut ukm.no/ralingen for mer info

Bli med da vel!

