Filmkollo på Barnens Ö 2014

I sommar anordnar kulturverkstaden F.L.U.M.(Förberedelse Lek och Utvecklings Metodik)
för andra året i rad ett filmläger för dig som är mellan 11 och 21 år och som går i
särskolan.
I tio dagar gör vi en massa filmer tillsammans och hittar på annat roligt!

Alla som vill kommer få göra sin egen film! Förra året gjorde bland annat en musikal,
en western och en mycket spännande äventyrsfilm. Och en skräckfilm som var så läskig att
vi fick sätta åldersgräns på den! I år ska vi bland annat få prova på att göra film och skapa
effekter med smartphone!
Förutom att göra film ska vi förstås också fiska, bada och ha vattenkrig och allt annat som
hör ett sommarläger till. Vi kommer till exempel ha kanotutflykt och hajk för dem som vill
vara med på det.
Lägret startar 12/7 och vi avslutar 22/7 med en stor filmfestival!
Antal deltagare: 10-15 st
Plats. ”Sjukstugan” på Barnens Ö i Stockholms skärgård
Antal ledare: c:a 10 st
Avgift: 4500 kr. I avgiften ingår mat och all utrustning. Alla deltagare omfattas av en kollektiv rese och
olycksfallsförsäkring som vi tecknar med Länsförsäkringar. Vi kan tyvärr inte stå för transport till och från
kollogården. Sjukstugan ligger c:a 2 timmars resväg från Stockholm central

För mer info, kontakta Kalle Hovell: 0723 97 30 92
eller Hannes Dahlin: 073 752 86 71
Mail: F.L.U.M.Verkstaden@gmail.com
Vill ni kolla in årets gård och var den ligger? Titta på: barnenso.se/stuguthyrning/stugor/sjukstugan

Kalle Hovell är föreningens ordförande och kommer vara verksamhetsansansvarig för vårt filmläger i sommar. Kalle
är utbildad fritidsledare och har i flera år arbetat som föreståndare på läger för barn och ungdomar med olika typer av
funktionsnedsättningar. Han har tidigare bland annat arbetat som föreståndare för Jordbrogården som är en LSS-fritidsgård
i Haninge. Han har även studerat filmvetenskap och
intermediala studier och arbetat med ungdomsteater i
Oskarshamn.
Kalle kan du nå på telefon: 072 397 30 92 eller mail
F.L.U.M.Verkstaden@gmail.com
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F.L.U.M.Verkstaden är en kulturförening startad av fritidsledare och teaterpedagoger som samverkar med
Hannes kan du nå på telefon:073 752 86 71 eller
filmverkstäder och teatergrupper för att skapa tillgänglighet
till kreativa fritidsaktiviteter för barn och
mail:HannesDahlin @gmail.com
ungdomar. F.L.U.M. står för Förberedelse Lek och Utvecklings Metodik. Vi fungerar som en prova-på
verksamhet för olika fritidsaktiviteter inom kultur. För mer info kontakta: F.L.U.M.Verkstaden@gmail.com

