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Måndag 15/4 
 
Skulptur i neon i Ateljén 
kl.13.00 
Vi tittar på Ola Åstrands utställning och gör  
skulpturer/reliefer. Vi använder lera eller  
limpistol och papp. Allt får en touch av neon.  
Endast föranmälan till Ateljén.

Tisdag 16/4

Torrpastell och siluetter i Ateljén  
Kl 9.00 
Vi tittar på konstnären Ollios grafittiinspirerade 
mattor och gör sedan egna mönster i Ateljén 
(ca 2 timmar). För åldern 6-12 år.  
Endast föranmälan till Ateljén.

Torrpastell och siluetter i Ateljén  
Kl 13.00 

Vi tittar på konstnären Ollios grafittiinspirerade mat-
tor och gör sedan egna mönster i Ateljén  

(ca 2 timmar). För åldern 6-12 år.
Endast föranmälan till Ateljén.

Onsdag 17/4 

Tema havet i Ateljén  
Kl 9.00 
Vi inspireras av konstnären Hanna Hellstens hav och jobbar med egna 
hav (ca 2 timmar). För åldern 6-12 år. Endast föranmälan till Ateljén.

Gör en egen film, tillfälle 1 av 2 
Kl 10.00 
Vi provar på att göra en spelfilm! Första tillfället hittar vi på en berättelse, 
skriver manus och filmar. Ingen förkunskap behövs!  
(ca 2 timmar). För åldern 10-19 år.   
Endast föranmälan till Medieverkstaden.

OBS! Föranmälan till: ateljepassagen@linkoping.se eller medieverkstadpassagen@linkoping.se 

Tema havet i Ateljén  
Kl 13.00 
Vi inspireras av konstnären Hanna Hellstens hav och jobbar 
med egna hav (ca 2 timmar). För åldern 6-12 år.  
Endast föranmälan till Ateljén.

Torsdag 18/4 

Gör en egen film,  
tillfälle 2 av 2 
Kl 10.00 
Vi provar på att göra en spelfilm! 
Andra tillfället redigerar vi  
materialet till en färdig film 
(ca 2 timmar).   
För åldern 10-19 år.  
Endast föranmälan till Medieverk-
staden.

Pris: 25 kr per person och tillfälle (kontant/Swish). 

Mer info: Ateljén: 013-26 35 82, ateljepassagen@linkoping.se 
Medieverkstaden: 013-26 32 91,  
medieverkstadpassagen@linkoping.se  

www.linkoping.se/passagen 
Besöksadress Nygatan 33 

Påsklov/kulturlov 
på Passagen 2019
                                

Välkommen till Passagens Ateljé- och Medie- 
verkstad för skapande verksamhet på lovet!  
I konsthallen visas verk från tre olika konstnärer.  
Vi tittar tillsammans, låter oss inspireras och  
skapar sedan egna verk i olika material i Ateljén 
och gör egen spelfilm i Medieverkstaden. 

Begränsat antal platser, föranmälan kvävs.

Kulturlov på Agora 
Skäggetorp

 
Tisdag 16/4 

Animerad film och skapande på Agora 
kl 10.00-12.00 och 14.00-16.00

Passagens Ateljé och Medieverkstad gör animerad 
film och skapande verksamhet på nya  

kulturhuset Agora i Skäggetorp.  

Ingen föranmälan krävs.


