
 

I skaparverkstan våren 2020 

Om du köper biljett till någon av våra teaterföreställningar i vår, Nya skor, Musen och äpplet och 

Apan (gratisföreställning), så ingår det fri entré till skaparverkstan som är samma dag, bra va´? 

Januari 

18 Verkstad kopplad till pågående utställning Leksaker, svenskt Barnbildarkiv. Vi minns & målar 

  våra favoritleksaker & julklappar med vaxkritor & vattenfärg, med Alexandra Kronqvist  

25 Textilt återbruk, tag med ett gammalt plagg! Vi gör tex väskor av byxor, med Ulrika Tallving 

Februari 

1 Vi bygger magiska världar med Kajsa Engstrand och inspireras av teaterföreställningen     

    ”Nya skor” som spelas kl. 13:00 i Olrogsalen på Culturum                         

8 Vi skapar undervattensmiljöer & egna akvarier av kartong & papper, med Malin Westin 

15 Vi målar/collage vinterlandskap vid staffli till vintrig musik, med Ingrid L Bruhn 

v. 8  Sportlov mån-fre 17-21 feb, tema Gudar, hjältar & monster i världens myter & sägner  

mån Vi målar skapelsemyter & världarnas födelse med Bereket Negasi 

tis Vi gör gudomliga & groteska masker med Alexandra Kronqvist 

ons Vi tecknar gudar, hjältar & monster i världens myter & sägner med Carl Wellander 

tor Vi skulpterar monster ur världens myter i ståltråd & papier maché med Carl Wellander 

fre Vi skulpterar troll & skogsknytt av naturmaterial, tyg & lera, med Kain Fichtelius 

29 Vi skapar låtsaskompisdockor och spelar dockteater i Alfons Åbergs anda, med Karin  

  Fichtelius, inför teaterföreställningen om Alfons Åberg söndagen 1 mars   

Mars 

7 Vi bygger små hus, bon & kojor av trä & annat naturmaterial, med Kajsa Engstrand  

14 Vi gör graffiti, skapar bilder med schabloner & sprayfärg, med  Ashraf Atraqchi 

21 Vi tovar äpplen, möss & annat sött, med Alexandra Kronqvist och inspireras av   

  teaterföreställningen ”Musen och äpplet” som spelas kl.13:00 i Olrogsalen på Culturum     

28 All Digital Week. Fri entré! Kom med på kreativ robotverkstad & testa enkel programmering  

  med Sofia Malmberg 

April 

4 Vi bygger vilda träskulpturer med pinnar & limpistol, med Carl Wellander 

v. 15  Påsklov mån-tor 6-9 april med tema Skenande käpphästar & busiga ponnys 

mån-tor Gör din egen käpphäst! Käpphästverkstad med Anny Liivamäe  

mån Vi gör skuggspelscowboys & deras hästar, med Alexandra  Kronqvist        

tis Vi skulpterar små busiga ponnys av ståltråd, tyg mm, med Ingrid L Bruhn 

ons Vi tecknar & målar hästar, med Ingrid L Bruhn 

tor Vi skulpterar hästhuvuden i keramik, med Bereket Negasi 

  Under hela veckan har vi en uppställd hinderbana i Å-rummet där man kan    

  öva med sin käpphäst. Även hinderbana utomhus! 

 I bion visas filmer om käpphästar & andra hästar mån-tor kl. 11:30 och 13:30. 

18 Vi skapar med garn, tråd & snöre och gör makramé, stickar & virkar, med Katarina Divander 

25 Vi gör sprattliga apor & apmasker i papper & kartong, med Ulrika Tallving och inspireras av  

  Dansens dag och gratisföreställningen Apan på Nyköpings Teater kl. 15:00.     

30 Barnens Valborg - avslutning för våren i Teaterparken kl. 13:00-15:00. Fri entré! Vi gör  

  silkespappersblommor med Anny Liivamäe. Se hela programmet i kommande evenemang. 

 

 


