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AKTIV FERIE
Sjove aktiviteter inde og ude for
drenge og piger. Der vil være velkendte
aktiviteter som gymnastik, håndbold,
badminton og en tur i svømmehallen
men også nye som f. eks. unicykling,

T
S
Y
L
AF

Nerf-krig, yoga mm.

Tidspunkt: 3.-5. august.
Kl. 8.30-15.00.

Aldersgruppe: 1.-6. klasse.
Sted: Arena Syd
Idrætsvej 3
6580 Vamdrup

Deltagerbetaling: 350 kr.

Tilmelding: Senest den 6. juni
www.vamdrupgymnastik.dk
Arrangør:
Vamdrup IF, Lunderskov GIF,
Skanderup Hjarup IF, Ødis IF
Tina Voss
Tlf. 40 76 30 68
Mail: tinavoss25@gmail.com
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AKTIVITETSUGE FOR BØRN OG UNGE
Aktivitetsugen byder noget til hver med aktiviteter,
der varierer fra outdoor til diverse boldspil,
badminton, springgymnastik, madlavning, e-sport
og kreative aktiviteter. Ugen bliver arrangeret i et
samarbejde mellem seks foreninger, som sætter
hele halvøen i spil på tværs af by- og aldersgrænser.
Tidspunkt: 29. juni-3. juli.
Man-ons kl. 9.00-15.00, torsdag kl. 9.00-20.00,
fredag kl. 9.00-12.00.
Aldersgruppe: 7-12 år - 1.-6. klasse.
Sted: Spredt over halvøen: A-huset i Stenderup,
Midtskoven, Bjert boldbane, værested og
æbleplantage.
Deltagerbetaling: 600 kr.
Tilmelding: Via Bjert IF’s hjemmeside
http://www.bjert-if.dk/
Klik ’Indmelding og betaling’ og derfra
Aktivitetsuge 2020’
Børn med bopæl på Halvøen bliver prioriteret.
Arrangør:
Stenderup Halvøråd
Margreet Smit
Tlf. 27 89 97 39
Mail: Stenderuphallo@gmail.com
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Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

ATLETIKSKOLE

Bemærkninger:

Atletikskolen vil byde på god opvarmning hver dag,

dag den 5. juli - en t-shirt. Derudover vil alle deltagere

og i løbet af ugen vil deltagerne blive introduceret

få udleveret drikkevarer (vand) og frugt i løbet af dage-

til hovedparten af de forskellige discipliner, der er i

ne. Deltagerne skal selv medbringe frokost og anden

atletik – det vil sige discipliner inden for løb, spring

drikkevare (hvis de ikke ønsker at drikke vand).

og kast. Det er klubbens unge trænere, der står

Vi opfordrer til, at børnene får skiftetøj med, ligesom

for få afviklet selve Atletikskolen hver sommer.

regntøj kan være en god ting at medbringe.

Børnene modtager - ved rettidig tilmelding senest søn-

De planlægger dagens udfordringer og holder
styr på, at alle har det godt og får det bedste ud

Arrangør:

af deres deltagelse på Atletikskolen.

Kolding KFUM Atletik & Motion
Søren Nørgaard

Tidspunkt: 3.-7. august.

Tlf. 29 47 28 22

Atletikskolen begynder hver dag 9.30 og slutter

Mail: soerennorgaard@gmail.com

hver dag 13.30. Dog begynder Atletikskolen
mandag – den første dag – allerede kl. 9.00.
Aldersgruppe: 1.-9. klasse.
Sted: Kolding Stadion
Marcus Allé 30
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 400 kr.
Tilmelding: Senest den 5. juli kl. 12.00
via klubbens hjemmeside:
www.koldingkfumatletik.dk
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BADMINTON SOMMERSKOLE
I KOLDING BADMINTONKLUB

Tilmelding: Senest den 31. juli.

Kolding Badmintonklub vil gerne invitere til tre

Bemærkninger:

dages badminton sommerskole, hvor vores

Holdet bliver fyldt op i den rækkefølge, vi mod-

træner står klar med masser af lege og øvelser.

tager tilmeldningerne. Vi lukker for tilmeldningen

Vi har en ketcher, du kan låne alle dagene,

når der er 24 tilmeldte. Der vil være en venteliste

men du må også gerne medbringe din egen.

efterfølgende, og man vil få besked, hvis der er

Du skal selv medbringe indendørssko, drikke-

nogen som afmelder sig.

Tilmeld via mail til: ungdom@koldingbk.dk

dunk og træningstøj. Vi byder på et stykke frugt
hver dag, men tag selv en stor madpakke med.

Arrangør:
Kolding Badminton Klub

Tidspunkt: Den 3.-5. august.

Philip Theodor Frederiksen

Hold 1 - For dig, der ikke går til badminton,

Tlf. 73 56 23 88

men som gerne vil prøve.

Mail: ungdom@koldingbk.dk

Mandag og tirsdag kl. 9.00-15.00,
onsdag kl. 9.00-11.30.
Den 5.-7. august.
Hold 2 - For dig, der er medlem i en badmintonklub og har gået til badminton i ca. ét år.
Onsdag kl. 12.00-15.00, torsdag og fredag
kl. 9.00-15.00.
Aldersgruppe: 8-12 år.
Sted: Kolding Ketchercenter
Bramdrupskovvej 30
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 350 kr. pr. hold inkl. frugt.
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BADMINTONSKOLE BBK

Bemærkninger:
Deltager skal medbringe indendørssko, passen-

Bramdrupdam Badminton Klub vil gerne invitere

de tøj, drikkedunk og madpakke. Hvis du har

nybegyndere og lidt øvede spillere til sommer-

brug for at låne en ketcher skriv til os.

badmintonskole med vores dygtige trænere.
Kom ud til os og få tre fantastiske dage med

Arrangør:

sjov og leg, fokus på teknik og forståelse for

Bramdrupdam Badminton Klub

badminton samt bevægelse på banen.

Martin Bremer

Vi giver 1 stk. frugt og 1 kildevand pr. dag.

Tlf. 28 95 43 50
Mail: martinemersonbremer@gmail.com

Tidspunkt:
Mandag den 29. juni-onsdag den 1. juli eller
Onsdag den 5. august-fredag den 7. august.
Kl. 9.00-15.00 hver dag
Aldersgruppe: 8-14 år.
Sted: Bramdrupdam Sports-& mødecenter
Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 330 kr.
Tilmelding: Senest den 23. juni til uge 27
og den 28. juli til uge 32 via hjemmesiden:
www.bgif.dk/?Badminton
under punktet ”Aktivitet og betaling”.
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BALLETSKOLE
FOR BØRN OG UNGE 6-13 ÅR

Send en mail på info@fofkolding.dk med oplysning

En uge med balletundervisning for både

Tilmelding: Senest den 14. juni på

drenge og piger. Du undervises i balletøvelser

www.fofkolding.dk/

på gulvet, men også balletøvelser på den nye

under ferieaktiviteter, eller tlf. 79 30 85 80.

trampolin-lignende cellerciser. Det bliver en

Husk at tilmeld i god tid. For sen tilmelding

sjov og lærerig uge med en hel anden og sjov

betyder måske, at holdet må aflyses pga.

måde, at bevæge sig på. Du får prøvet ballet-

for få tilmeldinger.

om, hvilken undervisning uge, navn og skostørrelse.

tens gode træning og cellerciserens skånsomme effekt i både led og muskler samtidig

Bemærkninger:

med at du får en bedre balance.

HUSK! Praktisk tøj du kan bevæge dig i, samt mad,

Du vil få lært en masse gode øvelser og

drikke og frugt til hver dag.

bevægelser, som du kan vise frem når ugen
sluttes af med lille balletopvisning.

Arrangør:

Den foregår fredag, hvor forældre, søskende,

FOF Kolding

venner og bedsteforældre er mere end vel-

Ena, Lene eller Christian

kommen til at deltage.

Tlf. 79 30 85 80
Mail: info@fofkolding.dk

Tidspunkt: Den 29. juni -3. juli
eller 3.-7. august.
Hver dag kl. 9.30-14.00.
Aldersgruppe: 6-13 år.
Sted: Idrætsbygningen
Bevægelseslokalet
Brostrædet 3A - 2. sal
6000 Kolding
Deltagerbetaling: Pr. hold 875 kr.
inkl. et par børneballetsko.
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BANDSKOLE - SOMMERROCK
PÅ KULTURSKOLEN

Sted: Musikskolen
Riis Toft 12a
6000 Kolding

Brug den sidste uge af sommerferien 2020 – uge 32
på at spille musik med andre børn og unge. Vi skal

Deltagerbetaling: 450 kr. pr. hold.

lære nye sange og øve os på at spille sammen. Vi
afslutter ugen med en lille koncert om fredagen kl.

Tilmelding: Senest den 17. juli

15.00, hvor dine forældre og kammerater er meget

via Kulturskolens hjemmeside:

velkomne til at komme og høre resultatet af dine an-

www.kulturskolenkolding.dk

strengelser fra ugen. Du behøver ikke nødvendigvis
at kunne spille et instrument i forvejen, det skal vi

Arrangør:

nok lære dig. Vi spiller trommesæt, el-bas, el-guitar,

Kulturskolen Kolding

keyboard/klaver og selvfølgelig sang. Medbring bare

Thomas Hylgaard

dig selv og dit gode humør – vi har resten.

Tlf. 21 18 20 45
Mail: thomh@kolding.dk

Tidspunkt: 3.-7. august.
Hold 1 og 2:
Kl. 9.00-12.00 (mandag-torsdag).
Hold 3 og 4:
Kl. 12.30-15.30 (mandag-torsdag).
Fredag:
Hold 3 og 4: kl. 10.00 – 12.00
Hold 1 og 2: 12.30 - 14.30
Alle hold 14.30 - 16.00
med koncert kl. 15.00 - 16.00
Aldersgruppe: 3.-9. klasse.
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BEACHVOLLEY CAMP

Sted: Beach Park Kolding
Kolding Åpark 10

10-16 årige inviteres til summer camps i beachvolley

6000 Kolding

i Beach Park Kolding. Super dygtige og engagerede

www.koldingbeachvolley.dk

instruktører vil introducere denne skønne sportsgren. Der skal trænes, leges, svedes og hygges

Deltagerbetaling: 350 kr. pr. camp.

i det dejlige sand. Det bliver hårdt og skægt.
Motorisk træning i sand er udviklende og udfor-

Tilmelding: Senest den 19. juni.

drende for alle. Sportens slag og bevægelser vil

Tilmelding på klubbens hjemmeside:

blive introduceret gennem øvelser, spil og leg.

http://koldingbeachvolley.dk/beachvolley-

Både begyndere og øvede er velkommen.

midt-i-design-city/blivmedlem/

Tidspunkt:

Arrangør:

Camp I: 29.-30. juni og 1. juli.

Kolding Beachvolley

Camp II: 3.-5. august.

Jane Bech Mathiesen

Hver dag kl. 10.00.14.00.

Tlf. 51 90 31 43

HUSK: madpakke, drikkedunk og solcreme.

Mail: jane14_98@yahoo.com

Aldersgruppe: 10-16 år.
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BOLDAKTIVITETER
I LYSHØJHALLEN
Kom og få et par sjove timer i Lyshøjhallen
med leg og diverse boldspil.
Tidspunkt: 29. juni-3. juli og
3.-7. august.
Hver dag kl. 10.00-15.00.
Fredag kl. 10.00-14.00.
Aldersgruppe: 9-13 år.
Sted: Lyshøjhallen (2)
Lyshøj Alle 1
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 125 kr. for 5 dage.
Tilmelding: Senest den 26. juni.
Send en mail til Charlotte på: nbsif@nbsif.dk,
og oplys barnets navn og alder, samt hvilke
dage man ønsker at benytte aktiviteten.
Bemærkninger:
Børnene tilbydes frugt mv.
Arrangør:
Fritidsklubben i Nr. Bjært Strandhuse IF
Charlotte Tryk
Tlf. 29 42 41 54
12
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CIRKUSSKOLE
FOR BØRN OG UNGE

Tilmelding: Senest den 14. juni på
www.fofkolding.dk/ under ferieaktiviteter
eller tlf. 79 30 85 80.

Cirkusskole med Cirkusprinsesse Katja

Husk at tilmeld i god tid. For sen tilmelding

Enoch, fra det tidligere Cirkus Dannebrog.

betyder måske, at holdet må aflyses pga.

Har du lyst til at være cirkusartist i en

for få tilmeldinger.

uges tid, så kan du her lære at jonglerer
med f.eks. kegler, bolde, ringe, devil sticks

Bemærkninger:

(jongler med en pind mellem 2 andre pin-

HUSK! Praktisk tøj du kan bevæge dig i,

de) lære at spinde med tallerkener og øve

samt mad, drikke og frugt til hver dag.

i akrobatik med f.eks., hulahopringe, pyra-

Til cirkusforestillingen vil det være godt,

mide og i trapez.

hvis du har sorte leggins med.

Du lærer forskellige færdigheder i løbet
af ugen og fredag sluttes af med en lille

Arrangør:

cirkusforestilling, som du kan invitere din

FOF Kolding

familie, venner, søskende, bedsteforældre

Ena, Lene eller Christian

og hvem du har lyst til der skal se forestil-

Tlf. 79 30 85 80

lingen.

Mail: info@fofkolding.dk

Tidspunkt: 29. juni -3. juli eller
3.-7. august.
Hver dag kl. 9.00-14.30.
Aldersgruppe: 7-16 år.
Sted: Brændkjærskolen
Pigegymnastiksalen
Brændkjærgade 92
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 995 kr. pr. uge.
13
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DANCE CAMP HOS
ELIN & BØRGE JENSEN DANS

Deltagerbetaling: 895 kr.
Tilmelding: Senest den 24. juni.

Kom og få 4 dages danseundervisning i

Tilmelding på: www.elindans.dk

Hip Hop, Street Jazz, Showdance, Modern
Dance, dansene fra ”Vild Med Dans”, og

Arrangør:

meget andet. Du bliver undervist af erfarne

Elin & Børge Jensen DANS

danseinstruktører, som ser frem til at give

Elin Jensen

dig en lærerig uge med en masse spæn-

Tlf. 75 52 37 22

dende oplevelser. DANCECAMP er for alle,

Mail: elin@elindans.dk

begyndere som øvede, vi ”kridter” skoene”
og gir’ den gas sammen! Danserne bliver
opdelt efter alder og niveau.
Tidspunkt: 29. juni-torsdag den 2. juli.
Hver dag kl. 9.00 til kl. 15.00 (det er muligt
at møde fra kl. 8.00 efter aftale med Elin)
med afsluttende opvisning torsdag den
2. juli kl. 15.30.
Aldersgruppe: Fra 7 år.
Eleverne bliver opdelt i grupper
efter alder og niveau.
Sted: Elin & Børge Jensen DANS
Stejlbjergvej 1,1
6000 Kolding
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DANS DANS DANS HUSTED DANS

Aldersgruppe: 6-16 år.

Velkommen til Danseuge hos Husted Dans.

Sted: Husted Dans

Er du mellem 6 og 16 år kan du begynde

Låsbygade 30

din sommerferie med en ny og spændende

6000 Kolding

danseuge, der vil blive alders opdelt.
Danseugen 2020 kommer til at byde på

Deltagerbetaling: 995 kr. for hele kurset

mange forskellige stilarter inden for dans

inkl. fortæring.

bl.a. MGP/hip/hop/breakdance/standard/
latin/rock’roll og som noget nyt i år L.A.Style.

Tilmelding: Senest den 20. juni

Vores undervisere glæder sig til at give dig

på www.husteddans.dk

en spændende uge med masser af dans.
Ugen er for alle, der elsker at røre sig til

Arrangør:

god musik.Fredag den 3. juli slutter vi ugen

Husted Dans

med en opvisning for forældre, søskende og

Birgit Husted

bedsteforældre. Vi danser i indendørs fodtøj.

Tlf. 40 37 29 17
Mail: mail@husteddans.dk

Tidspunkt: 29. juni-3. juli.
Hver dag kl. 9.00-15.00.
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DRAMACAMP

Sted: Teaterskolen Dorothea
Nicolai Kultur, Bygning 5

Kom og snus til skuespilteknikker sammen

Skolegade 2D

med os. Det bliver en uge fyldt med sjov

6000 Kolding

og udfordring, og du går helt sikkert hjem
med nye, gode oplevelser. Vi arbejder med

Deltagerbetaling:

karakterer, monologer, dialoger og alskens

Uge 31: 895 kr. for ugen inkl. frokost hver dag

andre skuespilstekniske færdigheder.

og camp t-shirt.

Vi går både helt op i gear, mens energien
flyder frit og helt ned i gear for at fordybe os.

Uge: 32: 795 kr. for ugen inkl. frokost hver dag

Lyder det som noget for dig? Så er du mere

og camp t-shirt.

end velkommen her.
På denne camp arbejder vi ikke hen imod en

Tilmelding:

forestilling, men arbejder i dybden med gode

Uge 31: Senest den 20. juli

og kompetencegivende øvelser.

Uge 32: Senest den 27. juli

Du bliver undervist af Marco, der er uddannet

på skolens hjemmeside: teaterskole.dk

pædagog i 2015 med speciale i musik og
drama. Han har været en del af Teaterskolen

Bemærkninger:

og Dronning Dorothea Teatret siden 2016 og

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun

har foruden sin stilling som underviser også

huske en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig i

fungeret som dramatiker og instruktør på

og evt. lidt snacks/mellemmåltider.

flere forestillinger de sidste 6 år.

NB! Der er et begrænset antal pladser!

På campen vil du også møde Ida og Helene,

Pladserne optages efter først til mølle.

der går på et af Teaterskolens ungdomshold.

Deltagerbetalingen refunderes hvis skolen

Vi glæder os til at se dig!

aflyser grundet covid-19.

Tidspunkt: 6.-8. kl.: 27.-31. juli kl. 10-16.

Arrangør:

3.-5. kl.: 3.-7. aug kl. 10-15.

Teaterskolen Dorothea
Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen

16

Aldersgruppe:

Underviser: Marco Goth Thorsen

Uge 32: 3.-5. klasse.

Tlf. 91 89 18 61

Uge 31: 6.-8. klasse.

Mail: post@teaterskole.dk
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FLOORBALL SOMMERCAMP

Deltagerbetaling: 960 kr. inkl. en
t-shirt, shorts og drikkedunk samt frokost

5 dage fyldt med floorball og fællesskab!

og frugt hver dag.

Kolding Grizzlies gentager succesen, og
invitere alle drenge og piger i alderen

Tilmelding: Senest den 6. juli på

8-13 år til sommercamp i uge 32.

www.dgi.dk/202009396000

Vi garantere en uge fyldt med fællesskab,
hygge og udvikling!

Bemærkninger:

Udover en masse floorball sker der også

Husk ved tilmelding at skrive alder,

andre sjove og spændende aktiviteter i

samt størrelse på t-shirt og shorts.

løbet af de 5 dage på floorballcampen.
Arrangør:
Tidspunkt: 3. august .7. august.

Kolding Grizzlies

Hver dag kl. 9.00-15.00.

Mikkel Retsby
Tlf. 22 33 64 26

Aldersgruppe: 8-13 år.

Mail: mikkel@boraz.dk

Sted: Pulzion
Peter Toftsvej 21
6000 Kolding
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INTERNATIONAL
DANCE CAMP 2020

Deltagerbetaling: 1550 kr. inkl. t-shirt,

International Dance Camp med de bedste

Tilmelding: Senest den 27. juni på:

instruktører fra London og også vores egne

www.danceteam.dk under Event

instruktører. En uge med masser af sjov og

eller ring på tlf. 70 22 04 75.

frugt og vand.

dans og events.
Arrangør:
Tidspunkt: 29. juni-3. juli

Allingham Dance Team

eller 3.-7. august.

Thomas Allingham

Hver dag kl. 9.00-14.00.

Tlf. 70 22 04 75
Mail: info@danceteam.dk

Aldersgruppe: Fra 9 år.
Sted: Allingham Dance Team
Saxovej 2-20, 1 sal
6000 Kolding
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JUMP’IT SOMMERCAMP

Deltagerbetaling: 875 kr. pr. uge.

– sjov og aktiv sommerferieaktivitet
Tilmelding: Senest den 23. juni
JUMP’IT SommerCamp 2020 er en sjov

via www.jump-it.dk/sommercamp

og aktiv sommerferieaktivitet for alle unge
mellem 6-16 år.

Inkluderet i prisen:

JUMP’IT SommerCamp er proppet med en

Fed JUMP’IT t-shirt, smart drikkedunk, frugt

masse sjove og udfordrende aktiviteter og

hver dag, vand & saftevand samt JUMP’IT

konkurrencer - som afholdes i den 2.800

skridsikre strømper.

m2 store trampolinpark - med en masse

Det vil være muligt at tilkøbe morgenmad-

forskellige trampolinaktiviteter. Du vil blive

og/eller frokostordning (sandwich m.v.).

vejledt af vores dygtige crew og instruktører
på både trampolinerne og alle vores mange

Arrangør:

andre aktiviteter. Der vil også være holdud-

JUMP’IT – Kolding Trampolinpark

fordringer og individuelle turneringer/kon-

Claus Rasmussen

kurrencer i fx Høvdingebold, Slam Dunk,

Tlf 60 22 2 241

Battle Beam, VALO Jump og meget mere.

Mail: cr@jump-it.dk

Alle piger og drenge i alderen 6-16 år kan
deltage uanset ens (spring)niveau på en
trampolin. Det vigtigste er, at du er glad for
at være aktiv, kan lide at bevæge dig og
have det sjovt sammen med andre.
Tidspunkt: 29. juni-2. juli, 6.-9. juli,
27.-30. juli og 3.-6. august.
Hver dag kl. 9.00-15.00.
(Det vil være opsyn fra 8.15 hver dag).
Aldersgruppe: 6-16 år.
Sted: JUMP’IT
C. F. Tietgens Vej 10
6000 Kolding
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KEGLER

Tilmelding: Senest den 30. juni
til Margit Kolfach pr. mail: margit@jku.dk

Det er ikke et krav, at du har spillet før - vi
kan lære dig det. En keglebane minder

Bemærkninger:

om en bowlingbane, der spilles med lidt

Børnene modtager - ved rettidig tilmelding,

mindre kugler end til bowling, kuglen er

senest fredag den 15. juni, en t-shirt.

uden huller til fingrene. Der er 9 kegler på en

Oplys hvilken størrelse man bruger.

keglebane i forhold til bowling, der har 10.

Derudover vil alle deltager få udleveret

I en keglekamp spiller man 120 slag, uden

drikkevarer (vand) og frugt i løbet af dagene.

pauser samtidig mod sin modstander, der

Deltager skal selv medbringe frokost.

spiller ved siden af dig. Den, der vælter flest

Husk indendørs sko, evt. shorts og t-shirts.

kegler, har vundet. Det kræver koncentration
og præcision at spille kegler, det er sjovt.

Arrangør:

Kom ned og prøv det, der vil være mulighed

Kegleklubben Skjold

for, at spille forskellige spil på keglebanen

Margit Kolfach

via et computer-spil, der er tilkoblet

Tlf. 22 73 63 04

keglebanen.

Mail:margit@jku.dk

Det vil helt sikkert blive en god dag i

www.kegleklubbenskjold.dk

Kegleklubben Skjold.
Tidspunkt: 3.-7. august.
Hver dag fra kl. 10.00-14.00.
Aldersgruppe: 7-16 år.
Sted: Kegleklubben Skjold
Idrætsbygningen i kælderen
Brostræde 3-5
6000 Kolding
Deltagerbetaling: Gratis.
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KOLDING IF – FODBOLDSKOLE

Sted: Autocentralen Park
Marcus Allé 30

Kolding IF’s dygtige og DBU-uddannede

6000 Kolding

elitetrænere står klar til at give dig en en
oplevelsesrig uge med sjove lege, fede tricks

Deltagerbetaling: 950 kr.

og nye venner. Fodboldskolen er for alle
fodboldspillere i årgangene 2006-2013.

Tilmelding: https://www.kif-fodbold.dk/

Prisen inkluderer 8 træningspas, frugt én
gang om dagen, pakke fra Sport24, mulig-

Arrangør:

hed for sprinttest.

Kolding IF - Fodbold
Frederik Lund

Tidspunkt: 30. juni-3. juli.

Tlf. 28 59 82 24

Hver dag fra kl. 9.00-15.00.

Mail: fl@kif-fodbold.dk

Aldersgruppe: Spillere født i 2006-2013.

21

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

KREA- OG MADLAVNINGS
FAMILIELEJR

Deltagerbetaling: 350 kr. pr. familie.
Tilmelding: Senest den 15. juni.

ASU&B inviterer til kreative dage for dig

Send en mail til Malene Skøtt på

og din familie. Med fokus på familie tid og

malene@allergaard.dk

fællesskab vil vi bruge dagene på diverse
workshops med emnerne kreativitet og

Arrangør:

madlavning. Her får du mulighed for at

ASU&B

være sammen med familien

Malene Skøtt

– og sammen med andre familier.

Tlf. 28 68 86 55

Vi mødes fra kl. 9.00-14.00 på Aller

Mail: malene@allergaard.dk

Friskole. Her bruger vi de lokale faciliteter
og planlægger alt afhængig af vejret.
Har din mor eller far ikke fri til at tage
med, kan du spørge dine bedsteforældre.
Dagene er lagt op til at man skal være
min. 1 voksen pr. familie, der deltager.
Håber vi ses.
Tidspunkt: 8.-10. juli.
Hver dag kl. 9.00-14.00.
Aldersgruppe: 1-80 år.
Sted: Aller Friskole
Kær Møllevej 19
6070 Christiansfeld
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KREATIV OPFINDERCAMP
Deltagerbetaling: Gratis.
Har du en iderig opfinder i maven? Er du kreativ helt
ud i finderspidserne? Hvis du samtidigt synes, at

Tilmelding: Senest 19. juni på mail til:

det er vigtigt at passe på miljøet og er nysgerrig på

nieso@kolding.dk

upcycling, genbrug og design, så er denne camp lige
noget for dig.

Bemærkninger:

I løbet af campens fire dage bliver du ført ind i en

Max 20 deltagere. Det vil sige, at det er først til mølle.

fantastisk og spændende verden af genbrug og affald

Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis det ikke er

– og du kommer ikke til at tro dine egne øjne og ører!

muligt at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Du får også rig mulighed for at undersøge forskellige

vedr. COVID-19, som gælder, når campen finder sted.

materialer og bygge ting ud fra dine egne ideer.
Du skal designe og skabe med materialer fra et

Arrangør:

bugnende skatkammer i et kreativt værkstedsmiljø,

Redux – Affald og Genbrug

hvor genbrug er guld og affald først er affald, når

Niels Kallesøe Sørensen

fantasien slipper op. Så det bliver med garanti ikke

Tlf. 79 79 43 14

kedeligt, når der skal tænkes skævt, hittes på og

Mail: nieso@kolding.dk

opfindes med ting og sager, de fleste ville have smidt
ud.Alle unge på 6.-8. klassetrin kan deltage. Du
behøver ikke at være præcis med hammer og søm,
rocke en limpistol eller være i stand til at finde 58 nye
måder en mælkekarton kan upcycles på. Det vigtigste
er, at du kommer med engagement, lyst til at lære
andre at kende og modet til at dele dine ideer.
Tidspunkt: 27.-30. juli.
Hver dag kl. 9-14.
Aldersgruppe: 6. til 8. klasse
Sted: Bronzehallen
Bronzevej 3
6000 Kolding
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KUNSTSKOLE FOR BØRN OG UNGE

Deltagerbetaling:
Uge 27: 825 kr. pr. hold inkl. materialer.

En hyggelig og lærerig uge, hvor alle børn der

Uge 32: 925 kr. inkl. materialer.

er vilde med at male og tegne og formgive,
kan deltage! Der vil være undervisning for den

Tilmelding: Senest den 14. juni 2020

enkelte kunstner, sådan at både nye og øvede

på www.fofkolding.dk/

får det optimale ud af Kunstskolen. I ugens løb

under ferieaktiviteter eller tlf. 79 30 85 80.

vil vi komme rundt om flere forskellige måder

Husk at tilmeld i god tid. For sen tilmelding

at være kreativ på. Der skal males med akryl-

betyder måske, at holdet må aflyses pga.

maling på lærreder. Formgives i pap, papir og

for få tilmeldinger.

gips. Prøves mange forskellige teknikker både
med maling, farver og blyant, og meget, meget

Bemærkninger:

mere. Der er bundne opgaver, men også plads

HUSK! Praktisk tøj der må blive beskidt,

og mulighed for fordybelse i egne individuelle

samt mad, drikke og frugt til hver dag.

tegne/male-projekter!
Det bliver en uge i kreativitetens tegn, hvor

Arrangør:

kunstneren får lov til at udfolde sig kreativt på

FOF Kolding

sit eget niveau, men med en masse nye udfor-

Ena, Lene eller Christian

dringer og opgaver.

Tlf. 79 30 85 80
Mail: info@fofkolding.dk

Tidspunkt: 29. juni -3. juli dagligt
kl. 9.00-11.45 eller kl. 12.15-15.00.
3.-7. august dagligt 9.00-12.15.
Aldersgruppe: 6-16 år.
Sted: Idrætsbygningen
Lokale Atelie
Brostrædet 3A - 3. sal
6000 Kolding

24

Kolding Kommunes Ferieaktiviteter 2020

MINIMUSICALCAMP
- EN INTRO TIL DANSETEATER

Tidspunkt: 13.-17. juli.

Kunne du tænke dig en hyggelig, sjov og spændende

Aldersgruppe: 3.-5. klasse.

Hver dag kl. 10-15.

uge med teater, bevægelse og sjov? Og starter du i
3.-5. klasse efter sommerferien?

Sted: Teaterskolen Dorothea

Så er denne camp lige noget for dig!

Nicolai Kultur, Bygning 5

Det bliver en uge springfyldt med en masse teaterlege,

Skolegade 2D

dans og andre aktiviteter, der sørger for at få hele

6000 Kolding

kroppen aktiveret. Vi vil teste alle jeres skøre og
sjove idéer af, som kan prøves af i teateret.

Deltagerbetaling: 845 kr. for ugen inkl. frokost

Til sidst vil det ikke føles, som om vi er i en teatersal,

hver dag og camp t-shirt.

men i et rum fyldt med ideer og muligheder.
Så kom og vær med - det er kun fantasien, der

Tilmelding: Senest den 6. juli.

sætter grænser. Til sidst sætter vi en lille forestilling

på skolens hjemmeside: teaterskole.dk

op for jeres forældre og venner.
Et par ord fra underviseren:

Bemærkninger:

“Hej! Jeg hedder Michael og er 20 år gammel. Jeg har

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun huske

dyrket teater i over 11 år, og det har altid været min

en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig i og evt. lidt

passion. Jeg elsker at kunne leve mig ind i en historie

snacks / mellemmåltider.

og skabe fantasifyldte universer. Jeg er meget kreativ

NB! Der er et begrænset antal pladser. Pladserne

anlagt og mener, det har aldrig skadet at kunne tænke

optages efter først til mølle. Deltagerbetalingen

ud af boksen. Jeg har danset i ca. 6 år og tidligere haft

refunderes hvis skolen aflyser grundet covid-19.

min egen danseskole for børn. Det handler om at være
fri i både krop og sind. Det er det, som denne uge

Arrangør:

kommer til at byde på.”

Teaterskolen Dorothea

Du kommer også til at møde assistent Andrea.

Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen Underviser:

Hun har også spillet teater siden, hun var lille og

Michael Sirach og Andrea Bach

assisterer på de ugentlige hold på Teaterskolen.

Tlf. 91 89 18 61

Vi glæder os til at se dig til en fantastisk uge!

Mail: post@teaterskole.dk
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MINITEATERCAMP

Sted: Teaterskolen Dorothea
Nicolai Kultur, Bygning 5

Vi skal lege, vi skal lære, vi skal lave teater.

Skolegade 2D

Kom og vær med, når vi bruger fire dage

6000 Kolding

på at lave sjove dramalege og skabe et lille
teaterstykke. Igennem dramaøvelser lærer du at

Deltagerbetaling:

stille dig frem, arbejde sammen med andre og

Uge 30: 845 kr. for ugen inkl. frokost hver dag

slippe fantasien fri. Stykket, vi skaber ud fra de

og camp t-shirt.

dramalegene, viser vi jeres spændte forældre

Uge 32: 545 kr. for ugen inkl. camp t-shirt.

torsdag eftermiddag. Vi skal have det hammer
sjovt i trygge og fantasifyldte rammer.

Tilmelding: Uge 30: Senest den 13. juli

Du bliver undervist af Kirsten, der udover at

Uge 32: Senest den 27. juli

være folkeskolelærer, har mange års erfaring

på skolens hjemmeside: teaterskole.dk

fra Musikteatret Vejle, hvor de både havde flere
egenproduktioner og samarbejder med andre

Bemærkninger:

danske scener, bl.a. Folketeatret, Den Jyske

Husk en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig

Opera og Betty Nansen Teatret.

i og evt. lidt snacks / mellemmåltider.

Kirsten assisteres af Calum, der går på et af

NB! Der er et begrænset antal pladser!

Teaterskolens ungdomshold. Vi glæder os til at

Pladserne optages efter først til mølle.

se dig!

Deltagerbetalingen refunderes, hvis skolen
aflyser grundet covid-19.

Tidspunkt: 20.-24. juli hver dag kl. 9-14.
3.-6. aug. hver dag kl. 8.15-12.00.

Arrangør:
Teaterskolen Dorothea

Aldersgruppe:

Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen

Uge 30: 1.-2. klasse.

Undervisere: Kirsten Marcussen og

Uge 32: 5 år-0. klasse.

Calum Mcquhae
Tlf. 91 89 18 61
Mail: post@teaterskole.dk
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MUSICALCAMP

Sted: 6.-8. klasse: Teaterskolen Dorothea
Nicolai Kultur, Bygning 5

Elsker du at synge, danse og spille skuespil

Skolegade 2D - 6000 Kolding

- eller kunne du tænkte dig at finde ud af, om

9. klasse-17 år: Mungo Park Kolding

det er dig? Hvis du har en drøm om at stå på

Fredericiagade 1 - 6000 Kolding

scenen og udleve dine drømme som performer,
så er denne camp lige noget for dig. I denne

Deltagerbetaling:

uge vil vi gå i dybden med arbejdet som

Uge 30: 945 kr. for ugen inkl. frokost

musicalperformer. Det vil sige,

hver dag og camp t-shirt.

at vi både går i dybden med sang og forskellige

Uge 31: 995 kr. for ugen inkl. frokost

stilarter i dans og drama.

hver dag og camp t-shirt.

I løbet af ugen vil vi arbejde frem i mod en
minimusical, som vi opfører på teatret for venner

Tilmelding: Uge 30: Senest den 13. juli.

og familie. Her vil vi kombinere de tre vigtige

Uge 31: Senest den 20. juli

grundelementer i en musical: Sang, dans og

på skolens hjemmeside: teaterskole.dk

drama.
Du bliver undervist af Mark, der både er

Bemærkninger:

skuespiller, musical performer og instruktør.

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun

Mark er uddannet lærer med linjefag i musik

huske en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig i

og drama og musical performer på Performing

og evt. lidt snacks / mellemmåltider.

Arts School i Göteborg, Sverige. Som musical

NB! Der er et begrænset antal pladser!

performer er Mark teknisk dygtig indenfor både

Pladserne optages efter først til mølle.

sang, dans og drama, hvilket han også har

Deltagerbetalingen refunderes hvis skolen

udøvet i praksis med sin deltagelse i over 20

aflyser grundet covid-19.

teater - og musicalopsætninger.
Vi glæder os til at se dig til en fantastisk uge!

Arrangør:
Teaterskolen Dorothea

Tidspunkt: 20.-24. juli og 27.-31. juli.

Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen

Hver dag kl. 10-16.

Underviser: Mark Vinther og Ida Krogh
Tlf. 91 89 18 61

Aldersgruppe:
Uge 30: 6.-8. klasse. Uge 31: 9. kl.-17 år.

Mail: post@teaterskole.dk
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RIDELEJR 2020

Deltagerbetaling: 1500 kr.

Har du lyst til at være sammen med heste og

Tilmelding: Senest den 8. juni

andre hesteinteresserede piger og drenge, så

på vores hjemmeside

skynd dig at blive tilmeldt vores ridelejr i uge 27.

www.vamdrup-rideklub.dk og kig under events:

Vi skal først og fremmest hygge os med hestene

https://www.vamdrup-rideklub.dk/cms/

og hinanden, vi skal ride dressur, springe,

ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=11

lave ponygames og meget andet. Der er
striglekonkurrence, bålhygge, rundbold og en

Arrangør:

tur i svømmehallen/stranden. Vi skal male

Vamdrup Rideklub

bomme, se film og være kreative.

Tanja Marek

Vi vil forsøge at lave en udflugt en af aftenerne,

Tlf: 60 77 60 27

såfremt der er forældre, der vil køre.

Mail:

Ridelejren er for alle fra 8 år og opefter - uanset

kontakt@marekdesign.dk

om du er begynder eller mere rutineret. Der er
også mulighed for at have egen pony med og du behøver ikke være medlem af VDR.
Der er maks. plads til 30 deltagere - så der er
tilmelding efter først-til-mølle princippet - dog
senest den 8. juni.
Der vil løbende komme informationer på vores
facebookside - Vamdrup Rideklub.
Tidspunkt: 28. juni - 2. juli.
Start 28. juni kl. 16.00 - 2. juli kl. 17.00.
Aldersgruppe: 8-16 år.
Sted: Vamdrup Rideklub
Nagbølvej 2B
6580 Vamdrup
28
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RIDELEJR FOR ALLE MED
ELLER UDEN OVERNATNING

Deltagerbetaling: Inkl. overnating:
2500 kr. pr. uge.
Dagsridelejr: 1500 kr. pr. uge.

Har du lyst til at være sammen med heste og
andre hesteinteresserede piger og drenge,

Tilmelding: Senest den 26. juni.

så se lige her. Vi skal først og fremmest

Gå ind på vores hjemmeside:

hygge os med hestene og hinanden, vi skal

cedergaard.dk

ride dressur, springe, lave ponygames og

under fanen ridelejr og tryk tilmeld,

meget mere. Der vil være striglekonkurrence,

eller ring til Anika Davidsen tlf. 51 88 50 92.

bålhygge, rundbold og masser af hyggeligt
samvær. Ridelejren er for alle fra 6 år og

Arrangør:

opefter - uanset om du er begynder eller mere

Cedergaard Sportsrideklub

rutineret. Der er også mulighed for at have

Anika Davidsen

egen pony/hest med. Tilmelding senest den

Tlf. 51 88 50 92

26. juni, gælder for alle 3 uger, af hensyn til

Mail: anikadavidsen@hotmail.com

det store planlægningsarbejde der ligger bag.
Der vil løbende komme informationer på vores
facebookside – så følg med på Cedergaard
Sportsrideklub
Tidspunkt: Inkl. overnatning Uge 27:
Mandag 29. juni kl. 8 til fredag 3. juli kl. 14.
Inkl. overnatning uge 28: Mandag 6. juli kl. 8
til fredag 10. juli kl. 14.
Inkl. overnatning uge 32: Mandag 3. august
kl. 8 til fredag 7. august kl. 14.
Dagsridelejr: Man-tors kl. 8-15, fredag kl. 8-14.
Aldersgruppe: 6-18 år.
Sted: Cedergaard Sportsrideklub
Esbjergvej 103
6000 Kolding

29

Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

RIDNING FERIESJOV 2020

Bramdrupskovvej 40A

Ridning samt hestens røgt og pleje og

6000 Kolding

meget meget mere. Vær med til en fantastisk
uge med vores søde ponyer, hvor vi hygger

Deltagerbetaling: 700 kr. pr. hold. Betales

os og du får en masse at vide om heste og

på 9277-4585847424 inden den 22. juni.

ridning. Det er feriesjov på første klasse
med en super instruktør i Kolding Rideklub.

Tilmelding: På tlf. 75 52 20 23
fra mandag den 8. juni kl. 8.30.

Tidspunkt: 29. juni-3. juli.

Ingen tilmelding pr. sms el. mail.

Hold 1: Man-fre kl. 8.00-12.00.
Hold 2: Man-fre kl. 14.00-18.00.

Arrangør:
Kolding Rideklub

Aldersgruppe: 7-16 år.

Birgitte Munk
Tlf. 75 52 20 23/20 32 00 28

Sted: Kolding Rideklub
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SOMMER I BEVÆGELSE
FOR BØRN OG UNGE

Arrangør:
Skovparkens Fritids- og Ungdomsklub
Ahmad Nasser

Bevægelse skal være sjovt og derfor har vi

Tlf. 21 17 50 63

i ferien fokus på bevægelse i Skovparken.

Mail: ahna@kolding.dk

Gennem 5 ugers sommerferieaktiviteter vil
du blive præsenteret for forskellige
bevægelsesaktiviteter. Vi vil lave masser
af forskellige aktiviteter for at introducere
børn og unge for sport, outdoor og alle
mulige former for bevægelse.
Der vil være en vekselvirkning mellem at
tage ud og opleve forskellige steder, hvor
børn og unge kan hente inspiration, samt
aktiv deltagelse for alle.
Tidspunkt: 29. juni -31. juli.
Mandag-torsdag kl. 13.00-18.00,
fredag kl. 13.00-17.00.
Aldersgruppe: 6-18 år.
Sted: Skovparken 99A-99B
6000 Kolding
Deltagerbetaling:
Det er gratis at deltage. Men der kan dog
være egenbetaling til nogle aktiviteter.
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SOMMERBILLEDSKOLE
På sommerbilledskole på Trappergården vil
elever i alderen 7-15 år udforske, udfordre,
lege og eksperimentere med billedkunsten
ude og inde. I de skønne omgivelser omkring
Trappergaarden er der plads til kreative
udfoldelser og højt til loftet eller himlen, når
der skal tænkes nye og kunstneriske tanker.
Trappergårdens værksteder danner rammerne
for fem dejlige dage foran staffeliet, på
græsplænen eller hvor undervisningen nu kan
tænkes at finde sted.
Tidspunkt: 29. juni-3. juli og 3.-7. august.
Hver dag kl. 9.00 - 14.00.
Aldersgruppe: 7-15 år.
Sted: Trappergaarden ved Trapholt,
Æblehaven 23, 6000 Kolding.
Deltagerbetaling: 900 kr. pr. uge/person.
Tilmelding: Senest den 21. juni
via Kulturskolen Koldings hjemmeside
www.kulturskolenkolding.dk
Arrangør:
Kulturskolen Kolding
Liv Grud Vestbjerg
32
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SOMMERFERIEAKTIVITETER
FOR UNGE
Kom op af sofaen og brug aftenen sammen
med andre unge. Vi giver den gas med
aktiviteter både ude og inde, laver mad og
hygger i klubben.
Tidspunkt: Mandag og onsdag
fra uge 27 til 32. Kl 18.30-21.30.
Aldersgruppe: Gælder for unge
fra 7. klasse til og med 18 år.
Sted: Ungdomsklubben
Fabriksvej 22
6000 Kolding
Deltagerbetaling: Gratis.
Tilmelding: Ingen tilmelding. Fremmøde
i klubben, der vil være opslag om
aktiviteten på ung@kolding.dk
og på ungdomsskolens facebookside.
Arrangør:
Ungdomsskolen Kolding
Ungdomsklubben Fabriksvej
Trine Duedahl Have
Tlf. 91 16 81 75
Mail: trhav@kolding.dk
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SOMMERFERIEAKTIVITETER
FOR UNGE - VAMDRUP

Deltagerbetaling: Gratis.
Tilmelding: Ingen tilmelding. Du møder bare

Kom op af sofaen og brug aftenen sammen med

op i Ungdomsklubben. Der vil være opslag

andre unge. Vi giver den gas på boldbanen, laver

om aktiviteterne på www.ungkolding.dk

bål, tager på ture samt hygger i Ungdomsklubben.

og på UngKoldings facebookside.

Tidspunkt: Tirsdag og torsdage fra

Bemærkninger:

uge 27 til 32. Kl. 18.30-21.30.

Alle ferieaktiviteter vil kunne ses på
www.ungkolding.dk

Aldersgruppe: Unge fra 7. klasse til
og med 18 år.

Arrangør:
Ungdomsskolen Kolding, Vamdrup afdeling
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Sted: Ungdomsklubben Vamdrup

Michael Christensen

Herredsvej 45

Tlf. 79 79 70 70

6580 Vamdrup

Mail: micc@kolding.dk
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SOMMERFERIEFISKERI
FOR BØRN OG UNGE

Aldersgruppe: Børn op til 18 år.
Sted: Marielundssøen ved Naturskolen.

Fang en fisk i Marielundssøen og få gode
råd og vejledning af juniorlederne i Kolding

Deltagerbetaling: Gratis.

Sportsfiskerforening. I Marielundssøen er
der rigtig gode muligheder for at få en fisk på

Tilmelding: Tilmelding foregår ved Natur-

krogen, så pak fiskegrejet og kom og mød os

skolen ved Marielundssøen på dagen

på parkeringspladsen ved naturskolen.

Tilmeldingen gælder også som gratis fiskekort
til Harte-Donssøerne i juli-august-september

Medbring selv din egen fiskestang

2020, samt til de første 2 junior klubaftener i

Har du selv en fiskestang og grej, så tag det

efteråret.

med. Vi har maddiker som agn, vil du fiske
med andet ende grej må du selv have det med.

Arrangør:
Kolding Sportsfiskerforening

Lån en fiskestang

Torben Lindholst

Du kan også låne en fiskestang, hvis du er

Tlf. 42 32 51 85

helt på bar bund med fiskegrej. Vi har et

Mail: t.lindholst@mail.dk

antal lånestænger til rådighed.
Vil du være medlem så læs mere om
Kolding Sportsfiskerforening og vores
store og aktive juniorafdeling og Danmarks
Sportsfiskerforbund på vores hjemmeside
www.koldingsportsfisker.dk Vi uddeler også
materiale til arrangementerne. Vi glæder
os til at se dig, og håber at vi kan fange
din interesse for fiskeri.
Tidspunkt: Lørdag d. 27. juni, 4. og 11. juli.
Kl. 10.00 til 15.00.
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SOMMERTENNISSKOLE
I KOLDING TENNIS KLUB

Sted: Kolding Ketchercenter
Bramdrupskovvej 30
6000 Kolding

Tennisskole for begyndere og øvede.
Tennis på en legende måde, alders-

Deltagerbetaling: 250 kr. ekskl. ketcher,

og niveautilpasset. Medbring: sportstøj,

400 kr. inkl. ketcher.

indendørs- og udendørssko og madpakke.

Tilmelding: Senest den 15. juni
til darel@koldingtennis.dk

Tidspunkt: 3.-6. august.
Hver dag kl. 9.00-14.30.

Arrangør:

Morgenpasning alle dage

Kolding Tennis Klub

fra kl. 7.30.

Darel Travancic
Tlf. 22 56 20 04

Aldersgruppe: 6-16 år.
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Mail: darel@koldingtennis.dk
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SVØMNING, BOLDSPIL
OG UDSPRING

Deltagerbetaling: 200 kr. inkl. frugt

Gennemgang af svømmearter, dykning

Tilmelding: Senest den 20. juni.

og livredning.

Tlf. 40 14 94 70.

og drikke.

T
S
Y
L
F
A
Mail: saatn@stofanet.dk

Tidspunkt: 29. juni-3. juli.
Hver dag kl. 10-14.

Arrangør:

Vamdrup Svømmeklub

Aldersgruppe: 6-14 år.

Svend Aage Nielsen
Tlf. 40 14 94 70

Sted: Kongeåbadet

Mail: saatn@stofanet.dk

Idrætsvej 2

6580 Vamdrup
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TAEKWONDO - FODEN OG
HÅNDENS VEJ

Aflevering fra kl. 8.45 og afhentning

I denne sommerferie har du mulighed for at

Aldersgruppe: 6-12 år.

senest kl. 12.15.

blive introduceret til Taekwondoens verden.
Taekwondo symboliserer foden og håndens

Sted: Kolding Taekwondo Klub Silla

vej, dvs. i Taekwondo trænes der både spark

Brostræde 3, 1. sal

og håndteknikker, men det er sparkene

6000 Kolding

Taekwondo er kendt for, man bruger benene
i ca. 70-80% af alle handlinger.

Deltagerbetaling: 350 kr. for alle dage

I løbet af de tre dage vil du komme til at prøve

inkl. en t-shirt samt frugt og drikkevarer

alle finesser inden for Taekwondo, blandt

i løbet af dagene.

andet teknik, selvforsvar, kamp, flyvespark og
gennembrydning. Vi vil samtidig arbejde med

Tilmelding: Senest den 10. juni.

åndedræt, kondition, styrke, smidighed og

Tilmelding skal ske på: https://www.silla.dk/

koordination.

event/sommerferieaktivitet2020/

Træningen er både for drenge og piger.
At dyrke Taekwondo vil sige at oparbejde

Bemærkninger:

udholdenhed, selvtillid og viljestyrke.

Maksimalt plads til 30 deltagere.

Forældre/ bedsteforældre er meget velkomne

Der skal være minimum 10 deltagere

til at overvære undervisningen fra vores

for at aktiviteten gennemføres.

fællesrum med kig til træningssalen, eller
ordne noget i byen ind imellem.

Arrangør:

Vi forventer, at deltagerne kan høre efter og

Kolding Taekwondo Klub Silla

følger instruktørernes anvisning, hvis dette ikke

Nicolaj Schiermer

overholdes, forbeholder vi os ret til at udelukke

Tlf. 41 89 41 40

eleven fra aktiviteten.

Mail: formand@silla.dk

Tidspunkt: 29. juni-1. juli.
Hver dag kl. 9.00-12.00.
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TEATERCAMP

Sted: Mungo Park Kolding
Fredericiagade 1

Har du teatererfaring, eller tænker du, at

6000 Kolding

det kunne være fedt at prøve af?
Så tag med på teatercamp i sommerferien!

Deltagerbetaling:

På campen vil vi prøve kræfter med teater i

Uge 30: 995 kr. for ugen inkl. frokost

alle dets facetter. Vi skal arbejde med alt fra

hver dag og camp t-shirt.

det humoristiske til det dramatiske. Det vil vi

Uge 32: 945 kr. for ugen inkl. frokost

gøre igennem en række forskellige øvelser i

hver dag og camp t-shirt.

sværhedsgrader, der udvikler dig. Det er alt
sammen med til at gøre dig til en så troværdig

Tilmelding:

skuespiller som muligt. Det bliver en rigtig fed

Uge 30: Senest den 29. juli.

uge, hvor vi kommer til at give den gas. Til sidst

Uge 32: Senest den 27. juli.

vil vi teste det af, som vi har lært, i en mindre

På skolens hjemmeside: teaterskole.dk

forestilling. Den opfører vi for forældre og
venner.

Bemærkninger:

Vi spiller vores forestilling om fredagen den 7.

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun

august kl. 15.30. Forestillingen varer ca. 30 min.

huske en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig

Derefter rydder vi op og slutter af. Vi er færdige

i og evt. lidt snacks/mellemmåltider.

om fredagen ca. kl. 17.

NB! Der er et begrænset antal pladser!

Vi glæder os til at se dig!

Pladserne optages efter først til mølle.
Deltagerbetalingen refunderes hvis skolen

Tidspunkt: 20.-24. juli og 3.-7. august.

aflyser grundet covid-19.

Man-tors kl. 10-16 og fre kl. 10-17.
Arrangør:
Aldersgruppe:

Teaterskolen Dorothea

Uge 30: 9. klasse-17 år.

Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen

Uge 32: 6.-8. klasse.

Tlf. 91 89 18 61
Mail: post@teaterskole.dk
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TEGNEKURSUS
FOR BØRN OG UNGE

Husk at tilmeld i god tid. For sen tilmelding
betyder måske, at holdet må aflyses
pga. for få tilmeldinger.

Vi tegner dyr i alle afskygninger. Her kan du
fordybe dig, bruge fantasien og eksperimen-

Bemærkninger:

tere med forskellige tegnemetoder, som er

HUSK! Praktisk tøj der må blive beskidt,

sjove og lærerige. Mød andre børn, der

samt mad, drikke og frugt til hver dag.

også elsker at tegne. En af dagene tager
vi ud og tegner på/i Koldinghus.

Arrangør:

Der vil være bundne opgaver - samt både

FOF Kolding

fælles og individuel vejledning. Ugen

Ena, Lene eller Christian

sluttes af med lille fernisering om fredagen,

Tlf. 79 30 85 80

hvor forældre, venner, bedsteforældre er

Mail: info@fofkolding.dk

velkommen!
Tidspunkt: 30. juni-3. juli og 4.-7. august.
Hver dag kl. 9.30-14.00.
Aldersgruppe: 10-18 år.
Sted: KUC
Lokale 1.13
Ågade 27 - 1. sal
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 875 kr. pr. uge
inkl. et startsæt.
Tilmelding: Senest den 14. juni
på: www.fofkolding.dk
under ferieaktiviteter, eller tlf. 79 30 85 80.
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WRITEATHON
Kom til 12 timers WRITEATHON på Kolding
Bibliotekerne! Det er 12 timers skrivebootcamp, hvor der er plads til at udfolde din
indre forfatter gennem både skriveøvelser og
oplæg. Du vil blive undervist (og underholdt)
af forfatterne Boris Hansen og Ditte Wiese
igennem hele dagen, og der er gode chancer
for både at komme hjem med en masse ny
inspiration samt et par spændende præmier.
Biblioteket sørger for både frokost og
aftensmad.
Tidspunkt: Mandag den 3. august
kl. 10.00-22.00.
Aldersgruppe: Fra 13 år.
Sted: Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
Deltagerbetaling: 100 kr. pr. person.
Tilmelding: Via koldingbib.dk
Arrangør:
Kolding Bibliotek
Debbie Ørskov
Tlf. 79 79 59 59
Mail: debor@kolding.dk
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EFTERÅRSFERIE
Uge 42 • 12.-18. oktober

42
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DRAMACAMP

Aldersgruppe: 6.-8. klasse.

Kom og snus til skuespilteknikker sammen

Sted: Teaterskolen Dorothea

med os.

Nicolai Kultur, Bygning 5

Det bliver en uge fyldt med sjov og udfordring,

Skolegade 2D

og du går helt sikkert hjem med nye, gode

6000 Kolding

oplevelser. Vi arbejder med karakterer,
monologer, dialoger og alskens andre

Deltagerbetaling: 895 kr. for ugen

skuespilstekniske færdigheder.

inkl. frokost hver dag og camp t-shirt.

Vi går både helt op i gear, mens energien
flyder frit og helt ned i gear for at fordybe os.

Tilmelding: Senest den 28. september.

Lyder det som noget for dig? Så er du mere

På skolens hjemmeside: teaterskole.dk

end velkommen her.
På denne camp arbejder vi ikke hen imod en

Bemærkninger:

forestilling, men arbejder i dybden med gode

Du får frokost hver dag. Du skal derfor kun

og kompetencegivende øvelser.

huske en drikkedunk, tøj du kan bevæge dig i

Du bliver undervist af Marco, der er uddannet

og evt. lidt snacks / mellemmåltider.

pædagog i 2015 med speciale i musik og

NB! Der er et begrænset antal pladser!

drama. Han har været en del af Teaterskolen

Pladserne optages efter først til mølle.

og Dronning Dorothea Teatret siden 2016 og
har foruden sin stilling som underviser også

Arrangør:

fungeret som dramatiker og instruktør på flere

Teaterskolen Dorothea

forestillinger de sidste 6 år.

Skoleleder: Sofia Borregaard Christiansen

På campen vil der også være en assistent fra et

Underviser: Marco Goth Thorsen

af Teaterskolens ungdomshold.

Tlf. 91 89 18 61

Vi glæder os til at se dig!

Mail: post@teaterskole.dk

Tidspunkt: 12.-16. oktober.
Hver dag kl. 10-16.
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Deltagerbetaling: Under 14 år 50 kr.

READATHON

Over 14 år 100 kr.

Kom og vær med, når Koldingbibliotekerne af-

Tilmelding: Senest den 12. oktober

holder readathon for læsere i alle aldre. Det fore-

via koldingbib.dk

går tirsdag i efterårsferien på Kolding Bibliotek.
Kl. 8 tirsdag morgen går det løs, og så skal der

Arrangør:

læses så mange sider som muligt indtil onsdag

Kolding Bibliotek

morgen kl. 8. Og alle er velkomne, også dem,

Debbie Ørskov

der måske kun kan tage et par timer

Tlf. 79 79 59 59
Mail: debor@kolding.dk

Tidspunkt:
Tirsdag den 13. oktober kl. 8.00 til
kl. 8.00 onsdag den 14. oktober.
Aldersgruppe: For alle.
Sted: Kolding Bibliotek
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
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Hvad kan
du gå til?
Har du brug for ny inspiration til,
hvad du kan gå til?
Så ta’ et kig i vores Foreningsportal.
Her kan du både søge på aktiviteter eller se,
hvad der findes af tilbud i forskellige områder
i kommunen.

Brug for
oplevelser?
Se mere på: www.oplevkolding.dk
Scan koden og se de mange tilbud!

Eller læs mere på:
https://foreningsportalen-kolding.kmd.dk/

i SlotssøBadet

Danmarks største legebassin
i sommerferien. Badedyr,
sjov og leg for hele familien.

www.ssbad.dk
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Aktiv Fritid
- en hjælp til børn
Det kan være svært at starte op til en ny fritidsaktivitet,
for hvordan får man egentlig kontakt til fritidstilbuddet
eller foreningen? Aktiv Fritid kan hjælpe dig godt i gang
med den nye fritidsaktivitet.
Aktiv Fritid kan hjælpe jer med...
•

Vejledning til, hvordan I bedst kommer i gang

Deltag i Sommerbogen 2020
- og få en gratis boggave

Sommerbogen er for alle mellem 6 og 15 år. Du
kan deltage fra den 12. juni til den 22. august.
Dette skal du gøre:
Hent et udfordringsark på dit lokale bibliotek
Læs 3 bøger og løs 10 læseudfordringer
Udfyld og aflever 3 korte anmeldelser.

med fritidsaktiviteter
•

S
 tøtte til kontingentbetaling og udstyr

•

E
 n følgeven der, ved behov, kan hjælpe barnet
til og fra aktiviteten

•

E
 n familieven der, ved behov, kan være en
hjælpende hånd i hverdagen

For mere information - ring på 7979 5828.
Læs mere på
www.kolding.dk/aktivfritid
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Som præmie får du en
gratis boggave, og du
deltager i lodtrækningen
om 3 hovedpræmier,
som er ”tøm en boghandel på 5 minutter”
Læs mere på koldingbib.dk/sommerbogen
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SOMMERFERIE

UGE 26

UGE 27

UGE 28

UGE 29

UGE 30

UGE 31

UGE 32

Aktiv Ferie i Vamdrup							man-ons
Aktivitetsuge		man-fre						
Atletikskole							man-fre
Badminton sommerskole i KBK							man-fre
Badmintonskole BBK		man-ons					ons-fre
Balletskole for 6-13 årige		man-fre					man-fre
Bandskole sommerrock							man-fre		
Beachvolley camp 		man-ons					man-ons
Boldaktiviteter, Lyshøjhallen		man-fre					man-fre
Cirkusskole		man-fre					man-fre		
Dans v. Elin og Børge Jensen		

man-tors						

Dans v. Husted Dans		

man-fre				

man-fre		

Dramacamp						man-fre

man-fre

Floorball sommercamp							man-fre
International Dancecamp		man-fre					man-fre		
Jump’It SommerCamp		man-tors

man-tors			man-tors

man-tors		

Kegler							man-fre
Kolding IF Fodboldskole		tirs-fre					
Krea- og Madlavningslejr			man-ons				
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SOMMERFERIE

UGE 26

UGE 27

UGE 28

UGE 29

UGE 30

UGE 31

UGE 32

Kreativ opfindercamp						man-tors
Kunstskole		

man-fre					

man-fre

Minimusical Camp				 man-fre			
Miniteater					man-fre		man-tors
Musical Camp					man-fre

man-fre		

Ridelejr Vamdrup		søn-tors						
Ridelejr m./u. overnatning		man-fre

man-fre				man-fre

Ridning / Feriesjov til hest		

man-fre								

Sommer i bevægelse		

man-fre

man-fre

man-fre

man-fre

man-fre			

Sommerbilledskole		man-fre					man-fre
Ferieaktiviteter - Kolding		

man-ons

man-ons

man-ons

man-ons

man-ons

man-ons

Ferieaktiviteter - Vamdrup		

tirs/tors

tirs/tors

tirs/tors

tirs/tors

tirs/tors

tirs/tors

Sommerferiefiskeri

lørdag

lørdag					

lørdag

Sommertennisskole i KTK							man-tors
Svømning, boldspil og udspring

man-fre					

Taekwondo		man-ons							
Teatercamp					man-fre		man-fre
Tegnekursus		tirs-fre					tirs-fre
Writeathon						mandag		
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EFTERÅRSFERIEN - UGE 42
		

Dramacamp 

Mandag-fredag

ReadathonTirsdag-onsdag
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Grafisk design . Kommunikationsafdelingen . Kolding Kommune
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Fritid og Idræt
Ågade 27
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6000 Kolding

