Fakta om weekenden :
Tid :

9. marts kl.15 til 10. marts kl. 11. Man kan også tilmelde sig kun til fredag
eller kun til lørdag. Overnatning er frivillig.

Sted :

BillundSkolen, Kærvej 503, 7190 Billund. Vi mødes ved klynge c.
Se kort over skolen side 2.

Pris :

50 kr. for mad betales via Mobile Pay tlf. 30681884 - eller afleveres ved
indgangen. (aftalte penge) Bemærk! Mobile Pay er klar fra uge 8.

Overnatning:

Der er mulighed for at overnatte. Underlag, sovepose/dyne, nattøj og
toiletsager medbringes. Husk at øve sammenpakning af soveudstyr.
Drenge og piger sover hver for sig i lokalerne i klynge c. og ældste hold i
klynge b. Der er lærere, som overnatter og har opsyn.
Skolen må ikke forlades.

Medbring :

Slik må gerne medbringes til filmaften fredag, og tag gerne en pude med
til at sidde på. Vi bruger engangsbestik, tallerkener og krus. Alle hjælper
med mad, oprydning, m.v.

Transport :

Forældrekørsel. Aftal gerne indbyrdes.

Til/framelding:

Pr. mail til Eva senest 23. februar: elha@billund.dk
eller aflever sedlen til din billedskolelærer senest 23. februar.

Kontakt :

Mobil: 2162 8303/2555 7772 Eva Lillegaard Hansen

Fugl, fisk
- eller midt imellem
Billedskoleweekend
9.-10. marts 2018

Program:

Kære billedskoleelev!
9.-10. marts 2018 slår Billund Kulturskole dørene op på BillundSkolen, Kærvej 503 til billedskoleweekend nr. 14.
I år bliver temaet
Fugl, fisk eller midt imellem

Fredag 9. marts

Sæt kryds i kalenderen, og meld dig til.

Kl. 17.30-18.15: Spisning

Kl. 15.00-15.30: Velkomst og indkvartering. Vi mødes ved indgangen til klynge c.
Kl. 15.30-16.00: Introduktion til workshops ved lærerne
Kl.16.00-17.30: Workshops

Kl. 18.15-19.45: Workshops

Ved billedskoleweekenden er vi klar
med tre forskellige workshops. Vi skal
lave ting, der skal bruges ved udstillinger i MAGION, Grindsted og samtidig i
Billund Centret. Det bliver spændende, og udstillingerne kan ses der i forbindelse
med Ungdoms– og Kulturskolens festuge 2018 i uge 16 og frem til sidst i maj. Det
hører I mere om.
Gå ikke glip af denne årligt tilbagevendende, hyggelige, sjove og fornyende oplevelse, hvor du møder andre elever fra billedskolerne i hele Billund Kommune. Husk, at
det er frivilligt, om du vil overnatte.

Alle når at prøve alle
tre workshops.

Kl. 20-22: Film for de små/for de store/hygge/godnathistorier m. m.
Kl. 22: Godnat og sov godt
Lørdag 10. marts:
Kl. 7.30-8.00: Stå op, pakke sammen
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 9-11: Workshops og oprydning
Kl. 11: Slut og hjem

Se i øvrigt praktiske oplysninger på bagsiden af denne folder.

_________________________________________________________
Tilmelding/framelding til Billedskoleweekend 2018
afleveres snarest og senest 23. februar til din billedskolelærer

Man kan også sende en mail med oplysningerne til elha@billund.dk - SENEST 23. februar
_____________________________ ____________________________________________
Navn
Forældres underskrift

Sæt kryds:
Jeg deltager i hele arrangementet___
Vi mødes ved indgangen til
klynge c.
Her tager vi imod jer.
Det er her, vi skal overnatte.
(Husk 50 kr. Mobile Pay eller
kontanter - se bagsiden.)

Jeg deltager i hele arrangementet, men sover hjemme ___
Jeg deltager kun fredag___
Jeg kan bage 20 boller____

Jeg deltager kun lørdag___
Jeg kan bage en kage til ca. 20 ___

Jeg deltager desværre ikke____

