REJMYRE ART LAB Center för
studier i Periferin bjuder in till höstens
verksamhet för barn och ungdom på
KONSTLABBET.

KONSTLABBETS
FORSKARTEAM

SKAPANDE FÖR DIG
I ÅK. 1-3

Vi söker barn och ungdommar i låg och
mellanstadiet som är intereserade av att
utforska vad konst och utryck kan vara
i relation till Rejmyre Art Labs tema
Tillflykt.
Anmäl dig till höstterminen nu via denna
länk:
www.rejmyreartlab.org/konstlabbet

Nu startat konstlabbets forskarteam upp igen
för höstterminen, 2022. Om du tycker om att
skapa, experimentera och utforska så skulle
detta kunna vara för dig!
Vi kommer under terminen genom olika konstnärliga medium, lekfulla forskarprocesser och
byggande tankesätt
undersöka vad konst är och kan vara.
Tider:
Grupp 1, onsdagar kl. 14.00-15.30
Grupp 2, onsdagar kl. 16.00-17.30
14 träffar med start v. 36

A N M Ä L N IN G S L Ä N K:
w w w.r e j m y r e ar t l a b . o r g / ko n s tl a b b e t

KONSTLABBET

HÖST
2022

BERGRÄNSAT ANTAL PLATSER.
KONSTKOLLOTS VERKSAMHET
ÄR KOSTNADSFRITT!

VI HAR MÖJLIGHET ATT
ORDNA MED HÄMTNING OCH
LÄMNING PÅ FRITIDSHEMMET

Vill du veta m er om
Rejm yr e Ar t Lab s olika ver ks am heter?
Bes ök w w w.r ejm yr ear tlab .or g

Konstutforskning för ungdommar
i låg och mellanstadiet!
www.rejmyreartlab.org /konstlabbet

REDAKTIONEN

Om REJMYRE ART LAB
Rejmyre Art Lab Center för Studier i Periferin är ett
långsiktigt, platsbaserat konstärligt forskningsk projekt.
Vi samlas för att undersöka angelägna frågor, som vi
refererar till som forskningsnoder, genom olika
konstärliga metoder.

ETT PROGRAM FÖR DEM

I L Å G SKonstlabbet
T A D I E Tär en del av Rejmyre Art Lab som

riktar sig till barn i Rejmyre och Brenäs med omnejd.
Konstlabbets verksamhet drivs med
stöd från almänna arvsfonden.
Se www.rejmyreartlab.org för mer information.
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Vill du vara med och skapa Rejmyrebladet och andra kommunikationsmedium? Då kan Redaktionen, gruppen
som skapar Rejmyrebladet och mycket annat, vara något för dig!
Under hösten undersöker vi vad konst
och kommunikation är och kan vara
med hjälp av spännande tekniker
såsom video, foto, serieteckning och
grafik. Vi får perspektiv tillsammans
med inbjudna konstnärer och gäster.

Vid eventuella frågor om din
anmälan eller Konstlabbets
verksamhet kontakta Mattias
Hofvendahl via mail:
mattias.hofvendahl@rejmyreartlab.org
tele 0708-791482

Rejmyre Art Lab Konstlabbet

Torsdagar klockan 15.30–17.00
14 träffar med start v. 36.

KOSTNADSFRITT!

i Engelska Magasinet
Glasbruksvägen 42
Rejmyre 61271
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