Program våren 2016

Sävja kulturcentrum

FÖR SMÅ BARN

FÖR BARN OCH UNGA

Ako småsånger

Bokklubb på engelska

Anna-Karin Nytell Oldeberg sjunger för och med de allra minsta. Syskon är välkomna!
Fredagar 12 februari och 1 april
Klockan: 14.00
Plats: Programrummet
Arrangör: Sävjabiblioteket

Sagostund

Sagor för barn 3-5 år. Ingen föranmälan. Syskon är välkomna! Förskolor är välkomna
i mindre grupper, ring och boka.
Fredagar 29 januari (arabisk-svensk sagostund), 26 februari och 15 april
Klockan: 14.00
Plats: Programrummet
Arrangör: Sävjabiblioteket

Minibio för de minsta

Se en film med ditt barn 3-5 år. Endast för medlemmar. Vill du bli medlem? Prata med
oss eller ring 018-727 52 92.
Fredagar 11 mars och 13 maj
Klockan: 14.00– 15.00
Plats: Programrummet
Arrangör: Sävjabiblioteket

För dig mellan 12-15 år. Obs. föranmälan!
Vi lånar och läser lättlästa ungdomsböcker på engelska och pratar om det vi har läst.
Var med och välj böcker med oss.
Onsdagar 3 februari, 2 mars, 6 april och 4 maj
Klockan: 16.00–17.00
Plats: Tornet i biblioteket
Arrangör: Sävjabiblioteket

Sportis

Kostnadsfri öppen prova-på-idrottsverksamhet för barn i årskurs 3–6. Ingen anmälan
behövs - bara kom och var med!
Måndag-torsdag, eftermiddag med lov och sommaruppehåll.
Plats: Sävja kulturcentrums idrottshall
Arrangör: Ett samarbete mellan Upplands Idrottsförbund, Uppsala kommun och
Uppsala-Kurd.

Musikundervisning i piano och blockflöjt vt-16 (start 11 januari)

Individuell undervisning 1 200 kronor per termin, gruppundervisning 650 kronor per
termin.

Måndagar 8.30–16.30
Tisdagar 13.00–19.00
Fredagar 8.30–18.30
Plats: Musikrummet
Arrangör: Uppsala musikskola
Mer information: www.uppsalamusikskola.se

Musikundervisning i piano, slagverk/trummor, fiol, el- och
akustisk gitarr (start 6 januari)
Onsdag, torsdag och fredag 14.00–20.00
Målgrupp: Barn
Plats: Musikrummet
Arrangör: Studiefrämjandet
För mer information kontakta: ulf.holmberg@studieframjandet.se

Filmfredag

Vill du gå med i vår nya filmklubb? Vi visar film för dig som är 12–19 år, helt gratis!
Anmäl dig till personalen på biblioteket.
Fredagar 12 februari, 11 mars, 8 april och 20 maj
Klockan: 16–18.30
Plats: Programrummet
Arrangör: Sävjabiblioteket

Craftivism – vi garnbombar Sävja!

Designlabbet, Studiefrämjandets Kulturskola

Torsdagar 28 januari, 11 februari, 3 mars, 17 mars, 7 april, 21 april, 12 maj och 26 maj
Klockan: 16.00– 18.00
Plats: Sävjabiblioteket
Arrangör: Sävjabiblioteket, Svenska kyrkan och Handarbetsklubben i Sävja kulturcentrum

Torsdagar
Klockan: 15.30–17.00, upp till 12 år och 17.00–19.00, tonårsgruppen
Plats: Bildateljén, Sävja kulturcentrum
Arrangör: Studiefrämjandet

Är du mellan 13– 19 år gammal? Var med och skapa. Sticka, fingervirka, brodera och
ställa ut runt om i huset och i området. Vi träffas varannan vecka förutom när det är lov.
Sen avslutar vi med något extrakul i maj!

Tjejkvällar på Sävja Kulturcentrum

Är du tjej i åldern 14 – 17 år? Välkommen på tjejkvällar där vi bland annat prövar på att
måla med henna, skapar med lera, delar sminktips och lagar mat från olika kulturer!
Kvällarna är gratis.
Varannan måndag med start 1 februari
Klockan: 18.00 – 20.00
Plats: Ateljén i Sävja kulturcentrum
Arrangör: Svenska Kyrkan och Fritidsgården
Frågor? Hör av dig till Rebecca Winander, telefon: 076- 946 70 03,
e-post: rebecca.winander@svenskakyrkan.se

På Designlabbet får du utveckla din kreativitet och designa nya saker med hjälp av återbruk! Vi trycker på t-shirts, gör pins, ballonglampor och mycket annat roligt.
Det är gratis att delta och du behöver inte anmäla dig i förväg! Ledare är konstnärerna/
konstpedagogerna Adina Almén och Christina Hillheim.

CreActivity - med hiphop, musikproduktion på iPad, design, konst,
animation och streetdans, Studiefrämjandets Kulturskola

Gratis för dig mellan 6–20 år. Bara att komma och prova på! Verksamheten ingår i
Studiefrämjandets Kulturskola.
Måndagar-hiphop (rap)
Tisdagar-musik & inspelning
Torsdagar-dans, designlabbet (konst, design)
Klockan: 15.00–19.00
Plats: Sävja Kulturcentrum
Arrangör: Studiefrämjandet

Skapa världens kultur

Var med när vi skapar en mötesplats för musik, dans och sång från olika hörn i världen.
Vi söker dig som är mellan 13–18 år och som vill utvecklas genom att spela, dansa
och sjunga med våra inspirerande ledare.
Projektet startar 10 januari och pågår till juni
Klockan: 13.00–15.00 och 16.00–18.00
Plats: Allsalen
Arrangör: Studiefrämjandet
Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse?
e-post: catarina.lundgren@studieframjandet.se

Fritidsgård, mötesplats för dig mellan 13– 18 år

Sävja fritidsgård är en öppen fritidsverksamhet för tjejer och killar mellan 13–18 år.
Vi satsar på ungdomsinflytande. Utifrån ungdomars behov och önskemål skapar vi
framtidens mötesplats och arenor för delaktighet och entreprenörskap. Här får du
möjlighet att vara med och påverka innehållet och vad som händer på fritidsgården.
Du kan välja allt från upplevelser, resor, träning och möjligheten till social kontakt.
För dig som vill få ut lite extra av din tid på fritidsgården finns ett gemensamt
medlemskort som gäller på alla kommunala fritidsgårdar. Kortet ger dig möjlighet
att delta på resor och andra speciella aktiviteter.
För mer information gå in på www.fritidsgardar.uppsala.se

Fritidsklubb

Sävja fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet för barn 10–12 år. Barn och föräldrar
bestämmer själva vilka dagar, tider och aktiviteter de vill vara med på. På fritidsklubben
kan du pyssla, spela sällskapsspel, få hjälp med läxorna eller delta i olika bollsporter i
sporthallen.
Du som besökare kan vara med och påverka vad som händer på fritidsklubben. Avgiften
är 150 kronor per månad och uppsägningstiden är en månad. Du får mellanmål hos oss
alla dagar och är du här hela dagen får du också lunch.
Vi har öppet vardagar klockan 13.00– 18.00

Lovverksamhet

Under höst/kultur- sport- och påskloven erbjuder vi heldagsaktiviteter. På sommarlovet
erbjuder vi heldags sommarklubb, som startar direkt efter skolavslutningen. Information
om sommarklubben kommer under vårterminen.
Ring 018- 727 52 90 för mer information.

FÖR VUXNA
Handarbetsklubb

Välkomna att handarbeta tillsammans med andra på biblioteket. Ta med eget handarbete eller prova något nytt. Ingen avgift!
Varje måndag med start 11 januari.
Klockan: 13.00–16.00
Plats: Sävjabiblioteket

Schackklubb

Spela schack på biblioteket tillsammans andra. Alla som vill spela är välkomna!
För alla åldrar.
Varje torsdag med start den 14 januari.
Klockan: 16.00–17.00
Plats: Sävjabiblioteket
Arrangör: Sävjabiblioteket

Våga-sjung-kör

Alla får vara med. Start 19 januari, kostnadsfritt.
Tisdagar
Klockan: 19.00–21.15
Plats: Allsalen
Arrangör: Svenska kyrkan
För mer information och anmälan, kontakta Sofia Hedman, telefon: 070-393 47 74,
e-post: sofia.hedman@svenskakyrkan.se

Språkcafé för vuxna

Välkommen att öva det svenska språket med oss! Språkcafét är gratis.
Tisdagar 17.30–19.00
Plats: Sävja kulturcentrum, Sävjabiblioteket
Arrangör: Svenska kyrkan och Sävjabiblioteket.
Har du frågor kontakta Kerstin Olsson, diakon i Danmark-Funbo församling,
telefon: 018-418 10 31, 0707-57 19 38 (sms) eller kontakta:
Sävjabiblioteket, telefon: 018-727 52 92.

Qigong

Start 11 januari för dig som är 65+ och kostnadsfritt!
Måndagar
Klockan: 10.00 – 10.45
Plats: Allsalen
Arrangör: Träffpunkt Sävja för dig som är 65+
För mer information, aktuella terminstider och eventuellt inställda pass kontakta
Träffpunkt Sävja telefon: 018- 7274880 eller besök: www.traffpunktsenior.uppsala.se

Styrkegympa 65+

Start 11 januari för dig som är 65+ och kostnadsfritt. Ingen anmälan!
Måndagar
Klockan: 11.00 – 11.45
Plats: Allsalen
Arrangör: Träffpunkt Sävja för dig som är 65+
För mer information, aktuella terminstider och eventuellt inställda pass kontakta Träffpunkt Sävja, telefon: 018- 7274880 eller besök: www.traffpunktsenior.uppsala.se.

FÖR HELA FAMILJEN
Familjelördag – för hela familjen!

Aktiviteter på biblioteket för hela familjen.
Klockan 12.00–15.00 om inget annat anges.
30 januari
Prova på luffarslöjd. Handarbetsklubben visar och inspirerar.
13 februari
Rita, måla, klipp och klistra ett Alla Hjärtansdag-kort!
27 februari
Prova på att karda och tova. Handarbetsklubben visar och inspirerar.
12 mars
Dockspel med Jennys Miniteater. Börjar klockan 13.00.
2 april
Dockspel med Jennys Miniteater. Börjar klockan 13.00.
23 april
Prova på att väva och fläta! Handarbetsklubben visar och inspirerar.
7 maj
Brädspelslördag. Kom och spela tillsammans!
21 maj
Prova på Kumihimo-japansk flätning! Handarbetsklubben visar och inspirerar.
Plats: Sävjabiblioteket
Arrangör: Sävjabiblioteket

LOV PÅ SÄVJABIBLIOTEKET
Sportlov 22–26 februari
Tisdag klockan 10.00– 17.00
I love stories – låtskrivarworkshop för dig mellan 12– 19 år. Lär dig skriva låtar med
hjälp av proffsmusiker. Du får coaching av en låtskrivare och därefter möjlighet att spela
in din låt i studio med ett band. Föranmälan via Sensus hemsida. Ingen avgift.
Samarrangemang: Sävjabiblioteket och Sensus Studieförbund
Onsdag klockan 14.00– 16.00
Dramaworkshop - bli en berättare! För dig mellan 12– 19 år.
Tillsammans med en dramapedagog från Dramatoriet får du prova att skapa berättelser
och lära dig hur en berätta kan göra för att fånga en publik. Mycket skratt utlovas!
Föranmälan.
Ingen avgift.
Torsdag klockan 13.00– 15.00
Kom och lägg pärlplattor! Från 5 år.
Sitt och pyssla tillsammans med andra.
Ingen föranmälan.
Ingen avgift.

Påsklov 28 mars – 1 april
Torsdag klockan 13.00-15.00
Kom och gör armband av gummisnoddar! Från 5 år
Sitt och pyssla tillsammans med andra.
Ingen föranmälan.
Ingen avgift.
Obs. Plats för alla lovaktiviteter: Programrummet

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR OCH KONSERTER
Den goda staden – ett kultursamverkansprojekt

Uppsala universitets ”Den goda staden” är ett samverkansprojekt där kultur och vetenskap kopplas samman. Här sätter vi fokus på frågor om utanförskap och gemenskap.
Fredag 12 februari
Klockan: 13.00 – 15.00
Plats: Programrummet, gratis inträde
Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med Sävja kulturcentrum

Konsert med Akademiska kapellet

Välkommen till Kungliga Akademiska kapellets konsert som är en av Europas äldsta
orkestrar. Grundades redan 1627 och är knuten till Uppsala universitet.
Lördag 12 mars
Klockan: 12.00
Plats: Allsalen, gratis inträde
Arrangör: Kungliga akademiska kappellet i samarbete med Sävja kulturcentrum

ÖPPETTIDER
Sävja kulturcentrum

Måndag och onsdag: 10.00– 18.00
Tisdag och torsdag: 11.00– 19.00
Fredag: 11.00– 18.00
Lördag: 11.00– 15.00

Bibliotek

Måndag och onsdag: 10.00– 17.00
Tisdag och torsdag: 12.00– 19.00
Fredag: 13.00– 17.00
Lördag: 11.00– 15.00
Måndag till fredag: 11.00– 16.00

Fritidsklubb och fritidsgård
(för inskrivna medlemmar)

Klubbtid
(för åldern 10–12 år)
Måndag till fredag: 13.00– 18.00
Fritidsgård
(för åldern 13–18 år)
Måndag till torsdag: 18.00– 21.00
Fredag: 18.00– 23.00
Café
Måndag till fredag: 12-17.

KONTAKTA OSS
Samordnare

Nino Dawod
nino.dawod@uppsala.se

Besöksadress:

Sävja Kulturcentrum
018 – 727 52 92
Västgötaresan
757 54 Uppsala
www.savjakulturcentrum.uppsala.se

Fotograf: Stewen Quigley

Emir Padovic
emir.padovic@uppsala.se

