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KULTURLOV 26 oktober – 2 november
på Mora Bibliotek & Kulturhus, i Rosa huset samt Venjans bibliotek

Samtliga aktiviteter är gratis!

BILD  WORKSHOP
Skapa gipsmasker 

Måndag 28/10 · kl. 13–17 
Du kan skapa en mask av t ex gips, papper, papp, 
papier maché. Kanske behöver du en mask till 
halloween?
Ålder från 10 år 
Plats: Ateljén i Rosa huset 
Anmälan webb: morakommun.se/kulturlov
Info: Sylvia 073-956 64 10

Zombieöverlevnad
Måndag 28 /10 · kl. 13–15

Bli en zombielevnadsexpert! Om du är förberedd på en 
zombieattack, då är du förberedd på att överleva det mesta: 
strömavbrott, bränder, olyckor och naturkatastrofer. Workshop 
med Clas Tovetjärn, en av författarna till boken ”Bli en 
zombieöverlevnadsexpert!”.

Ålder:  8-12 år. Begränsat antal platser: 15 st. 
Anmälan webb: morakommun/kulturlov.se
Kl. 13.00-15.00
Plats: Mora bibliotek & kulturhus.

Spela i band
Bandkurs för er som är nybörjare eller redan spelat 
länge.
Här lär vi oss att spela en eller flera låtar tillsammans 
och avslutar dagarna med en liten konsert i Rosa Huset.
Inga förkunskaper krävs
De instrument man kan välja är: gitarr/elgitarr, Piano, 
bas, sång och trummor.

Mån 28/10 09.00-12.00 Grupp 1, 13.00-
16.00 Grupp 2 

Tis 29/10 09.00-12.00 Grupp 1, 13.00-
16.00 Grupp 2, 
17.00-18.00 Gemensam konsert

Plats: Rosa huset
Gruppledare: Jens Elford, Mattias Finn, Per Cedervall
Anmälan: Webb: morakommun.se/kulturlov senast 
den 22/10.

Minibio för de små
Lördag 26/10 · kl. 11 och 13 

Vi visar några fina kortare filmer för de 
minsta i vår lilla ”biograf” i Vasasalen på 
kulturhuset. 

Ålder 2–5 år
Plats: Mora kulturhus, Vasasalen
Fri entré, drop in!

http://morakommun/kulturlov.se
http://morakommun/kulturlov.se
http://morakommun/kulturlov.se


Läskig bokfika
Onsdag 30/10 · kl. 14 –16
Gillar du att läsa och få boktips?  
Kom till Våmhus bibliotek på bokfika!

Kom och lyssna på skräckberättelser medan du ritar 
monster
Plats: Våmhus bibliotek
3-10 år i vuxet sällskap, fri entré. 

Pysselworkshop  
Onsdag 30/10  ·  kl. 12–17 

Kom och skapa din egen oro/drömfångare med 
återbrukat material och material från naturen. 
Här finns allt från kottar, bär, metall, mattrasor, 
löv m.m. 
Plats: Mora kulturhus, Vasasalen 30 oktober kl. 
12-14 och kl. 15-17. 
Ingen föranmälan. 
Ålder: 4-12 år. Små barn är välkomna i sällskap 
av vuxen. 
Drop in!
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Workshop i Beatboxing 
Tisdag 29/10 · kl. 9-12 & 

13-16 
Prova på att skapa beats med munnen – så kallad 
Beatboxing.
Här lär du dig att spänna läpparna för att 
skapa ljud som sedan används för att skapa ett 
beat tillsammans med David ”DMB” Bransell 
från Borlänge! Kvartsfinalist i SM 2017! Inga 
förkunskaper krävs! 
Ålder: Från åk 7 
Plats: Rosa huset
Anmälan webb: morakommun.se/kulturlov

Minibio för de små
Tisdag 29/10 · kl.13.00 

Vi visar några fina kortare filmer för de minsta på 
Venjans bibliotek. 

Ålder 2–5 år
Plats: Venjans bibliotek
Fri entré, Drop in.

Filiokus Fredrik – Trollkarlen, och 
kluringspromenaden

Torsdag 31/10 · kl. 12 
Ny show och nya äventyr med barnfavoriten Filiokus Fredrik. 
Tillsammans tittar vi i Fredriks nya trolleriväska samtidigt som 
vi lär oss om böcker och allt skoj som man kan lära sig av att 
läsa. 

En interaktiv trollerishow för hela familjen! 

Förresten, visst är du smart?! Innan och efter showen 
kan du testa dina kluringskunskaper i Fredriks 
kluringspromenad. 
Tid: 12.00
Plats: Mora kulturhus
Entré: Ett begränsat antal gratisbiljetter finns, ges ut i 
bibliotekets disk, först till kvarn!

http://morakommun/kulturlov.se


En nysatsning från Rosa Huset i samarbete med Amtech, Film i Dalarna och företag i Noret. Vi smäller upp 

en 12x6 m duk på grusplanen utanför Rosa Huset och låter dig njuta av film inne i din bil. Ratta helt enkelt 

in ljudet på din stereo och sen är det bara att luta sig tillbaka.

Klockan 15.00-18.00 är det familjevänlig film för barn följt utav två ungdomsfilmer för åldrarna 13-20 år 

från 18.00-23.00. Du som är äldre är självklart också välkommen. Vi kommer även att lotta ut fina priser 

från olika företag och sälja popcorn, läsk och godis. Vi ses där! Ett heldagsevenemang för alla åldrar. 

Plats: Grusplanen utanför Rosa Huset 

Dag: Lördag 2/11

Tid: 15.00-23.00

DRIVE IN BIO
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Barnhack
Fredag 1/11 · kl. 10 –12 

Vi lär oss att programmera och göra vårt eget 
dataspel! Till det använder vi Scratch, som är ett 
program som används via webbläsaren i datorn. 
Inga förkunskaper krävs!
Ta med egen dator med en annan webbläsare än 
Internet Explorer som har Flash player installerat. 
Begränsat antal platser. 
Anmälan webb: morakommun.se/kulturlov
7 -12 år i förälders sällskap. 
Plats: Mora kulturhus, konferensrummet.

torsdag 31/10 · kl. 19 –23

HELA VECKAN PÅ 

BIBLIOTEKET 

Gratis DVD
Låna DVD gratis på biblioteket hela lovet! OBS! Max 5 
st/DVD lånetillfälle  och den som lånar. (Du måste vara 
över 15 år för att få låna DVD)

Halloween
Barnteater - ”Ronja och 
Ronny Räv flyttar hemifrån”

Lördag 2/11 kl. 11 och kl 13,
2  föreställningar
Ett äventyr för barn mellan 3-6 år

Plats: Rosa huset 

Ett begränsat antal biljetter finns,  hämtas i bibliotekets 
disk, först till kvarn!

Teater Räv: Camilla Karlsson, Svante Andersson, Zara 
Cassepierre Uno Härdell. Kontakt:

uno.hardell@gmail.com

Halloween
Kom till ett Halloween du 
sent ska glömma! Upplev 

när mentalsjukhuset får liv. 
Förbered dig på att bli skrämd. 
Förutom detta kan du dansa till 
DJ Saminix och kanske ta dig 

igenom en av våra skräckfilmer. 
Törs du?

Plats: Rosa Huset

Dag: Torsdag 31/10

Tid: 18.00-00.00

Ålder: 13-20

http://morakommun/kulturlov.se
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Tack till våra samarbetspartners

Om oss
Kulturlov är ett initiativ skapat  
av kulturförvaltningen i Mora.  
Tillsamman vill vi skapa ett stort utbud  
av roliga och kreativa kulturaktiviteter  
under höstlovsveckan v. 44 för barn och unga. Målet 
är att det inte ska kosta något för någon att delta.

Hur anmäler jag mig?
Att anmäla sig är enkelt! Vissa aktiviteter kräver anmälan i 
förväg och det görs via vårt webbformulär: morakommun.se/
kulturlov Om det krävs anmälan eller ej står under varje aktivitet 
här i broschyren. Lätt som en plätt! 

Har du frågor kan du kontakta Karl Larson, karl.larson@mora.se 
eller kulturochfritidsförvaltningen@mora.se

KULTURSKOLAN MIRANDA
U N G  K R E AT I V I T E T  I  M O R A

http://morakommun/kulturlov.se

