sommar MED

LIGHTHOUSE!
2019
11/6, KL. 14.00 - 17.00 - SKETCHWALK - URBAN SKETCHING
Upptäck Göteborg med penna och papper! Konstnären Lars Söderholm tar med oss på en rundtur i staden där vi besöker
olika platser och prövar att teckna vad vi ser. Rundturen inleds med en kortare genomgång som belyser grunderna inom
teckning samt olika tekniker för det material som vi kommer att arbeta med under dagen. Sedan ger vi oss ut!
För alla åldrar. Inga förkunskaper krävs. Varmt välkommen!
Under sketchwalken stannar vi givetvis även och fikar på någon lämplig plats. Glöm inte att klä dig efter väder.
Plats: Rundturen utgår från Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris).
Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för material, handledare och fika
Antal platser: 12. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

12/6, KL. 18.30 - 22.00 LISEBERGSKONSERT: IMENELLA OCH TOVE STYRKE
Sveriges nya internationella popstjärna Tove Styrke och årets nykomling Imenella på en och samma kväll! Följ med
Lighthouse på en härlig konsertkväll framför Lisebergs Stora Scen.
19.00 - Imenella (konserten vara ca 1h)
21.00 - Tove Styrke (konserten varar ca 1h)
Plats: Vi möts upp kl. 18.30 på Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris), sedan åker vi
gemensamt mot Liseberg. Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till:
lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för inträde till Liseberg (konserten ingår i entré-biljetten).
Antal platser: 15. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

vänd för fler roliga aktiviteter

SOMMAR MED

LIGHTHOUSE!
17/6 KL. 13.00 - 16.30 PYSSELDAG: GÖR DIN EGEN SNÄCKSKULPTUR!
Kanske har du sett dem på loppisborden? Eller i släktingens bokhylla bland
samlade semesterminnen? I vilket fall brukar dessa charmiga figurer skapade av
snäckor locka till både leenden och skratt. Varför inte testa att skapa en egen unik
figur under vår pysseldag med tema "Snäckskulptur"?
Med hjälp av blandade snäckor, limpistol, plastögon, färg och tygbitar m.m. pysslar
vi våra egna snäckskulpturer som du sedan kan ge bort till någon speciell eller
behålla själv. Vi vågar utlova många skratt under denna workshop där endast din
fantasi sätter gränserna! Alla är välkomna, stora som små och givetvis bjuder vi
även på fika :)
Plats: Södra Allégatan 1B (ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris).
Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail
till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för material och fika
Antal platser: 14. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller
sms: 0706-07 02 66

18/6, KL. 14.00 - 17.00 - SKETCHWALK - URBAN SKETCHING
Upptäck Göteborg med penna och papper! Konstnären Lars Söderholm tar med oss på en rundtur i staden där vi besöker olika
platser och prövar att teckna av vad vi ser. Rundturen inleds med en kortare genomgång som belyser grunderna inom teckning
samt olika tekniker för det material som vi kommer att arbeta med under dagen. Sedan ger vi oss ut!
Under sketchwalken stannar vi givetvis även och fikar på någon lämplig plats. Glöm inte att klä dig efter väder.
För alla åldrar. Inga förkunskaper krävs. Varmt välkommen!
Plats: Rundturen utgår från Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris).
Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för material, handledare och fika
Antal platser: 12. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

19/6, KL. 14.00 - 17.00 WORKSHOP: LÄR DIG BINDA EN BLOMSTERKRANS!
Midsommar är en av våra mest populära högtider och nu närmar den sig med stormsteg! Att fira midsommar är en mycket
gammal tradition som kan härledas till firandet av vårens spirande grönska. Ett vanligt och uppskattat inslag i ett svenskt
midsommarfirande är just bindandet av midsommarkransar. Kom och lär dig tekniken för hur du skapar en vacker
sommarkrans av blommor!
Kurstillfället leds av en florist från Munkeröds Floristutbildning som är riktigt grymma på det här med blommor! En härlig
krans passar lika bra i håret på festen som till dekoration på dörren eller bordet - endast fantasin sätter gränserna!
Inga förkunskaper krävs. Varmt välkommen!
Plats: Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris). Har du frågor om aktiviteten? Ring /
sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för material, handledare och fika
Antal platser: 14. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

SOMMAR MED

LIGHTHOUSE!
24/6, KL. 14.00 - 18.00 WORKSHOP: SKRIV DIN EGEN LÅTTEXT!
Välkommen på en workshop för dig som är nyfiken på sång och poesi!
Du skriver en låttext på valfritt språk. Vi hjälper dig att sätta ihop texten med en given melodi. Du kan göra den som en visa, en
poplåt, en rap eller någon annan genre. Sedan sjunger vi din låt tillsammans.
När du går hem tar du med dig din sång i mobilen!
För alla åldrar. Inga förkunskaper krävs. Vi som leder workshopen talar lätt svenska. Varmt välkommen!
Workshopen leds av Maria Nyman (poet) och Charina Widmark (sångpedagog).
Plats: Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris). Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a
till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för handledare och fika
Antal platser: 10. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

25/6, KL. 17.00 - 18.30 WORKSHOP: PROVA PÅ ORIENTALISK DANS
Vill du lära dig mer om orientalisk dans? Då är detta chansen för dig! Den orientaliska dansen har sitt ursprung i norra Afrika
och Mellanöstern och kan variera mellan mjuka, förföriska och rytmiska rörelser. Workshoppen sker på nybörjarnivå och
kräver ingen tidigare erfarenhet.
Plats: Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris). Svårt att hitta? Ring: 0706-07 02 66
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för handledare och fika
Amäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

26/6, KL. 12.20 - 16.30 WORKSHOP: GRAFISKT TRYCK
I denna workshop får du chansen att bekanta dig med den gamla boktryckarkonsten! Följ med Lighthouse till Rundkvist & CO:s
verkstad där ”görandet” står i fokus. Med inspiration av trästilar, blytyper, klicheér, gamla maskiner och kreativitet, lovar de oss
en annorlunda och rolig upplevelse:
"Under workshopen får du prova våra antika avdragspressar, använda typer , trästilar och klicheér. Du får även möjlighet att
använda vår grafikpress som vi införskaffade förra året. På våra workshops går vi igenom lite tryckerihistoria, sedan kavlar vi
upp ärmarna, tar på förkläden och trycker som bara den! Workshopen passar den som vill lära sig lite mer om gammal
tryckteknik och för den som vill släppa fram skaparlusten. Workshopen håller på ca 3,5 timmar."
Plats: Vi möts upp på Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris), sedan åker vi gemensamt
till Rundkvist & CO:s verkstad på Nellickevägen. Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett
mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för lokal, handedare och material
Antal platser: 10. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

28/6, KL. 19.30 LISEBERGSKONSERT: PETER JÖBACK
Peter Jöback är en av Sveriges mest älskade artister och har en lång karriär som musikalartist och sångare bakom sig. Nu
kliver han för första gången upp på Lisebergs Stora Scen! Missa inte möjligheten att uppleva denna folkkära artist ihop med
Lighthouse.
Plats: Vi möts upp på Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris), sedan åker vi gemensamt
mot Liseberg. Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för inträde till Liseberg (konserten ingår i entré-biljetten).
Antal platser: 15. Amäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

SOMMAR MED

LIGHTHOUSE!
1/7, kl. 13.30 - 15.00 UPPTÄCK GÖTEBORG VIA VATTNET - ÅKTUR MED PADDAN
Följ med Lighthouse på en guidad båttur och upplev Göteborgs gamla vallgrav och kanalerna från 1600-talet! "Paddan" färdas
under stadens många broar santidigt som vår guide berättar om allt spännande som vi passerar längs vägen. Du får se
Göteborgs vackra hamn med sina klassiska skeppsvarv, fiskehamnar och nya samt gamla bostäder m.m. Glöm inte att klä dig
efter väder!
Plats: Vi möts upp på Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris), sedan åker vi gemensamt
mot Kungsportsplatsen som är utgångspunkt för båtturen. Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66
eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för kostnaden för rundturen
Antal platser: 10. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

2/7, KL. 17.00 - 18.30 WORKSHOP: PROVA PÅ ORIENTALISK DANS
Vill du lära dig mer om orientalisk dans? Då är detta chansen för dig! Den orientaliska dansen har sitt ursprung i norra Afrika
och Mellanöstern och kan variera mellan mjuka, förföriska och rytmiska rörelser. Workshoppen sker på nybörjarnivå och kräver
ingen tidigare erfarenhet.
Plats: Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris). Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a
till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för handledare och fika
Amäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

3/7, KL. 19.30 LISEBERGSKONSERT: TIMBUKTU & DAMN!
Med vassa samhällsskildringar framspottade på ren skånska som främsta vapen har Jason Timbuktu Diakité blivit en av
Sveriges största hiphopartister. Av erfarenhet vet vi att det brukar bli ett bra drag när Timbuktu fattar micken, följ med och
upplev det du också!
Plats: Vi möts upp på Södra Allégatan 1B, (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris), sedan åker vi gemensamt
mot Liseberg. Har du frågor om aktiviteten? Ring / sms:a till: 0706-07 02 66 eller skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se
Kostnad: Gratis. Lighthouse står för inträde till Liseberg (konserten ingår i entré-biljetten).
Antal platser: 15. Anmäl ditt intresse att delta via mail: lighthouse@gfc.se eller sms: 0706-07 02 66

hoppas vi ses!

summer with

LIGHTHOUSE!
2019
11/6, 14.00 - 17.00 SKETCHWALK - URBAN SKETCHING
Discover Gothenburg through the art of drawing! Artist Lars Söderholm takes us on a tour around the city, where we visit
different places and try to capture what we see with pen and paper. The tour begins with a brief rundown wich highlights the
basics of drawing and various techniques for the material that we will be working with during the day. Then we head out on the
town!
For all ages. No previous knowledge is required.
During the sketchwalk we will stop for fika at a suitable place. Don't forget to dress by the weather.
Location: The Sketchwalk will start at Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you
have questions about the activity or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the Sketchwalk by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

12/6, 18.30 - 22.00 CONSERT AT LISEBERG: IMENELLA OCH TOVE STYRKE
Swedens next international pop star Tove Styrke and this years newcomer Imenella at the same stage at the same night! That
sounds too good to be true! Join Lighthouse for a cool consert at Lisebergs great stage.
19.00 - Imenella (the concert lasts for about one hour)
21.00 - Tove Styrke (the concert lats for about one hour)
Location: We meet up at 18.30 at Södra Allégatan 1B (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris), from there we go
together to Liseberg. Do you have questions about the activity or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte by sending us an email:
lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

TURN FOR MORE FUN ACTIVITIES
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LIGHTHOUSE!
17/6, 13.00 - 16.30 ARTS AND CRAFTS DAY: MAKE YOUR OWN SCULPTURE OUT OF SEA SHELLS!
Maybe you've seen them at the flea markets? Or in your relative's bookshelf
amongst collected holiday memories? In any case, these charming figures created
by shells tend to attract both smiles and laughter. Why not try to create your own
unique figure during our craft day with sea shell theme?
Using mixed shells, glue, plastic eyes, paint and fabric pieces etc. we craft our own
sea shell sculptures that you can either give to someone special or keep for
yourself. We promise laughter during this workshop where only your imagination
sets the limits! Everyone is welcome, there is no age limit and of course we also
offer fika :)
Location: Södra Allégatan 1B (take the tram to Järntorget, entrance at Café
Repris). Do you have questions about the activity or need help finding us? Call or
text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free. Lighthouse stands for material and fika
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your
interest to particiapte in the workshop by sending us an email: lighthouse@gfc.se
or a text message: 0706-07 02 66

18/6, 14.00 - 17.00 SKETCHWALK - URBAN SKETCHING
Discover Gothenburg through the art of drawing! Artist Lars Söderholm takes us on a tour around the city, where we visit different
places and try to capture what we see with pen and paper. The tour begins with a brief rundown wich highlights the basics of
drawing and various techniques for the material that we will be working with during the day. Then we head out on the town!
For all ages. No previous knowledge is required.
During the sketchwalk we will stop for fika at a suitable place. Don't forget to dress by the weather.
Location: The Sketchwalk will start at Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you have
questions about the activity or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the Sketchwalk by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

19/6, 14.00 - 17.00 WORKSHOP: HOW TO MAKE A FLOWER CROWN
Midsummer is one of Swedens most popular feasts and now it's just around the corner! To celebrate Midsummer is a very old
tradition that can be traced to the celebration of spring and it's spiring greenery. A common and very appreciated feature in the
Swedish Midsummer fest is the making of flower crowns. Join Lighthouse and learn how to create your own beautiful floral
crown!
The workshop will be led by a florist from Munkeröds Floristutbildning. A nice flower crown will suit just as good in your hair as it
will look beautiful hanging on your door or laying on your table set as decoration. No previous knowledge is required.
Location: Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you have questions about the activity
or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the workshop by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

SUMMER WITH

LIGHTHOUSE!
24/6, 14.00 - 18.00 WORKSHOP: WRITE YOUR OWN SONG!
This is a workshop for those who are curious about song and poetry!
We will guide you through the steps, creating your very own song in your own chosen language. Any genre is possible: rap, pop,
ballad - you make the choice!
For all ages. No previous knowledge is required. The workshop leaders speaks easy Swedish.
The workshop is led by Maria Nyman (poet) and Charina Widmark (singing teacher).
Location: Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you have questions about the activity
or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the workshop by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

25/6, 17.00 - 18.30 ORIENTAL DANCE
Do you want to learn more about oriental dancestyles? Then this is the chance for you! The oriental dance originates in northern
Africa and the Middle East and can vary between soft, seductive and rhythmic movements. For everyone, no previous knowledge
is required
Location: Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you have questions about the activity
or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66.
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the workshop by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

26/6, 12.20 - 16.30 WORKSHOP: LETTERPRESS ART
Come with Lighthouse to Rundkvist & CO's workshop and get acquainted with the old letterpress art!
"During the workshop you will get to try our antique presses, creating your own prints. You will also have the opportunity to use
our graphic press that we acquired last year. At our workshops we go through some printing history, then we roll up our sleeves,
put on our aprons and start creating! A workshop for those of you who wants to learn a little more about old printing technology
and release your inner creative spirit. The workshop lasts for about 3.5 hours."
Location: We meet up at 12.20 at Södra Allégatan 1B (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris), from there we go
together to Rundkvist & CO:s workshop at Nellickevägen. Do you have questions about the activity or need help finding us? Call
or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the workshop by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

28/6, 19.30 CONSERT AT LISEBERG: PETER JÖBACK
Peter Jöback is one of Swedens most loved singers and musical artists. This will be his first time on Lisebergs great stage!
Don't miss the opportunity to watch him perform, come and enjoy the consert together with Lighthouse.
Location: We meet up at 19.30 at Södra Allégatan 1B (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris), from there we go
together to Liseberg. Do you have questions about the activity or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte by sending us an email:
lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

SUMMER WITH

LIGHTHOUSE!
1/7, 13.30 - 15.00 SEE GOTHENBURG FROM A WATERSIDE PERSPECTIVE - THE PADDAN TOUR
Join Lighthouse as we go on a classic city tour on the Paddan boats, that will show you the beauty of Gothenburg from a
waterside perspective. The tour takes you under 20 bridges and out to the harbour.
Step aboard the Paddan sightseeing boats in the centre of the city at Kungsportsplatsen. See the old moat and canals that date
from the 17th century while learning about the history of Gothenburg’s construction and defence.
This guided boat tour with Paddan continues beneath Gothenburg’s many low bridges, which brings us out into the fascinating
harbour with traditional shipyards, the fishing harbour, new and old housing, expanding commercial and academic sites and
maritime museum. Don't forget to dress for the weather!
Location: We meet up at 13.30 at Södra Allégatan 1B (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris), from there we go
together to Kungsportsplatsen. Do you have questions about the activity or need help finding us? Call or text us at:
0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte by sending us an email:
lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

2/7, 17.00 - 18.30 WORKSHOP: ORIENTAL DANCE
Do you want to learn more about oriental dancestyles? Then this is the chance for you! The oriental dance originates in northern
Africa and the Middle East and can vary between soft, seductive and rhythmic movements. For everyone, no previous
knowledge is required
Location: Södra Allégatan 1B, (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris). Do you have questions about the activity
or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte in the workshop by
sending us an email: lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

3/7, KL. 19.30 CONSERT AT LISEBERG: TIMBUKTU & DAMN!
With his sharp rhymes, Jason Timbuktu Diakité has become one of Sweden's largest hip hop artists. Come see him perform
together with Lighthouse!
Location: We meet up at 19.30 at Södra Allégatan 1B (Take the tram to Järntorget, entrance at Café Repris), from there we go
together to Liseberg. Do you have questions about the activity or need help finding us? Call or text us at: 0706-07 02 66
Cost: Free.
Please notice: There is a limited amount of places in this activity. Register your interest to particiapte by sending us an email:
lighthouse@gfc.se or a text message: 0706-07 02 66

Hope to see you there!

