
 

 

 

  

Kulturläger 
  Arvidsjaur 

12-14 juni 2017 
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hannes, Lin, Felicia, Isabella, Emilia, Eva och Hilda 



 
 

  

Alma, Tilde, Matilda och Linnea kom till lägret eftersom att alla fyra älskar dans 

och de ville inte missa något kul. Under dagarna har de arbetat med metallslöjd, 

cirkus, dans och sång. De tycker att det roligaste var att dansa breakdance. 



 

Metallslöjd 
 



Metallslöjd 
  



  
Gaphalsar 



 



 

Breakdance 



  



 

Ringar Ringar Ringar 

Devilstick Diabolo 

Walking globe 

Jongleringsbollar 

Gymnastik 



   Nycirkus 
  



 

Ljudsaga (pod, film, foto) 



 

Saga 



 

 
 

Ingmarie Olavi (stråk), Anders Kristoffersson (blås mm), Jocke 

Lundqvist (slagverk, bas mm), Amanda GH (pod, foto, film), 

Katarina Johansson (sång), Margot Nilsson (piano, sång, 

folkmusik). 

 

Diabolo 

Devilstick 

Walking globe 

Några av kulturskolans lärare 



 
 

Eva Öhrling är slöjdinspiratör, och har haft luffarslöjd med 

ungdomarna. De yngre barnen har fått göra bl.a festpinnar med 

material som sugrör och pärlor. De äldre har fått göra skålar. 

Under slöjden har man även gjort gaphalsar. 

 

 

  



  

 
 

Anders Kristoffersson (vänster) är musiklärare och har kompat 

sång och repat med blåsare. Joakim Lundkvist (höger) är 

musikfröken har kompat sång och spelat cojun. 

  



 

Anders är cirkuspedagog och ungdomsledare, och under lägret 

har han undervisat i nycirkus och hjälpt barnen. Det tycker han 

var roligt.  

  



 

Camilla Freedman med sommarjobbare. Camilla är biträdande i 

kultur och integration. Varje år har kulturskolan ett läger, där 

alla barn och ungdomar som går i skola får vara med, och man 

hoppas att detta inspirerar ungdomar som inte är med i 

kulturskolan att prova på ämnen som finns, bl.a. musik, teater 

och bild. Under lägret har Camilla lagat mat, sovit över och det 

är även hon som har organiserat lägret. 

  



 

Margot (vänster) är pianovikarie och hon har hållit i folkmusik 

på lägret. Ing-Marie (höger) är fiollärare och hon har assisterat 

Margot i folkmusiken.   



 

  

Husse är en av sommarjobbarna på lägret, han är 17 år, och har 

dansat och varit stöd till barnen. Han tycker att det har varit 

roligt att vara med barnen och att få träffa nya människor.  
 



 

  

Guled (vänster), 17 år och Ali (höger), 16 år är två av 

sommarjobbarna på lägret. De har hjälpt till med en 

massa saker, bl.a så har de hjälpt till med maten, och 

de tycker att det har varit kul att göra något 

tillsammans med andra.  



 

Linnea är en av sommarjobbarna på lägret och 

hon är 17 år. Hon har främst hjälpt till på 

slöjden. Det bästa med jobbet är att det är 

väldigt kreativt och roligt. Hon rekommenderar 

jobbet till andra sommarjobbare 


