UNGDOMSCENTER HØJSTRUP

AUGUST – DECEMBER 2020

AKTIVITETER FOR 7. ÅRGANG - 18 år

Rismarksvej 80, 5200 Odense V

WEEKENDAKTIVITET

KLASSISK TEGNING

KERAMIK

(obs.8. årgang – 18 år)

Har du lyst til at eksperimentere
og udtrykke dig kreativt?
På holdet har vi fingrene i leret fra
starten og der kan arbejdes både
med brugsting –kopper, skåle,
smykker, vaser, men også med
skulpturelle og abstrakte udtryk.

Her vil vi arbejde med blyant og
lave billedkonstruktioner, skygger,
kontraster, perspektiver, tegneserier og croquis. Den kunst, som der
bliver lavet, vil vi udstille til Young
Artist forårsudstilling og på Tarup
Bibliotek.

FOR 7.ÅRGANG-18 ÅR

Tirsdage fra kl. 17.00 til 19.45 /
start 22.9

Onsdage kl.18-20.45/ start 19.8
7.årgang-18år/max 14 på holdet
Tilmelding på ungodense.dk

Fra kl. 19.45-21.45 kan du fortsætte i værkstedet, hvor der er
”Åbent værksted”.

UCH: Keramiker Charlotte Koch
Jørgensen

Udflugt: Vi vil tage ud af huset til
en relevant udstilling på kunstmuseum Brandts.
Underviser: Billedkunstlærer Dan
Eskekilde

OLIE & AKRYLMALING
Bliv en del af et unikt billedkunsthold, hvor du er i centrum.

Tirsdage fra kl. 17.00 til 19.45 /
start 22.9.
Fra kl. 19.45-21.45 kan du fortsætte i værkstedet, hvor der er
”Åbent værksted” til kl. 21.45.
Der kan forekomme egenbetaling
for udvalgte materialer.
Udflugt: Vi vil tage ud af huset til
en relevant udstilling i kunstmuseum Brandts.
Underviser: Billedkunstlærer Dan
Eskekilde

Kunst, håndværk,
iværksætteri, innovation og kultur
er Ungdomscenter Højstrups profil.
Det er her du finder en masse
spændende mennesker at være
sammen med om fede projekter
og events.

Har du også denne vilde lyst til at
se udstillinger og opleve, hvordan
kunstnere udtrykker sig på vidt
forskellige måder? Lige fra 70 hippie kunst, italienske tegneserier,
tegnefilm animation eller en tosset by, hvor husene er helt forskellige fra, hvad vores sanser
kender til? Så er dette helt sikkert
lige noget for dig. Vi mødes i Ungdomscenter Højstrup kl. 13.00 og
kører i bussen ind til Kunstmuseum Brandts, hvor vi vil se på udvalgte udstillinger. Når vi har set
en udstilling, vil vi snakke sammen
hen over en sodavand om, hvilke
indtryk udstillingen har givet os
hver især. Vi er tilbage kl. ca.
15.00.
Tilmeldingsfrist på ungodense.dk
er onsdagen før udflugterne.

(obs.8.klasse - 18 år)

Det eneste, som du skal medbringe, er lysten til at være kreativ.
Den kunst, som der bliver lavet,
vil vi udstille til Young Artist forårsudstilling og på Tarup Bibliotek.

UDFORSKNING AF
KUNSTENS VERDEN

Vi tager ind og ser:

WEEKENDAKTIVITET

UNDERVANDSGRAFIK
Lørdag 24. og søndag 25. oktober
fra kl. 10 til 16 /materialer er gratis.
På dette weekend-grafik-seminar
vil du møde grafisk kunstner Line
Eskestad. Hun er en kvinde, som
arbejder med grafik på alle mulige
inspirerende måder. I dette weekendseminar skal vi dykke ned under overfladen med Line og sammen trykke undervandselementer. Lige fra rigtige fisk til
eventyrlige havfruer. Vær med og
lad fantasien få en dukkert.
Det er ikke et krav at du har kendskab til grafik. Her kan alle være
med. Der vil også være mulighed
for deltage i et fælles værk, som
bliver udstillet til Fjordens dag
2021 i Munkebo.
Tilmelding på ungodense.dk
Underviser: Grafiker Line Eskestad
og billedkunstlærer Dan Eskekilde

Lørdag den. 29 August.
PIXAR - 30 år med animation
https://brandts.dk/udstilling/
pixar/
Lørdag den. 26 September.
Kom hjem og besøg mig en dag
(kan blive aflyst begrundet af covid19)
https://brandts.dk/udstilling/
sanseudstilling-2/
Lørdag den. 31 Oktober.
Hugo Pratt - På sporet af Cartoon
Maltese
https://brandts.dk/udstilling/hugo
-pratt/
Ansvarlige: Daglig leder Erling Janum og Projektkoordinator Dan

FODBOLDTURNERING
KORUP
Fællesskab,
venskab

sammenhold

og

Højstrup Ungdomscenter vil gerne lave en større ugentlig lokal
aktivitet for de unge (drenge og
piger) på 7., 8.og 9. årgang. Vi vil
nemlig invitere dig og dine venner til vores fodboldturnering.
Det eneste du skal gøre er, at
samle dine kammerater og lave
et hold bestående på 4 max 5
spillere og tilmelde jer på ungodense.dk (Ungdomscenter Højstrup) eller møde op på selve
aftenen og komme på et hold.
Vi vil hver mandag aften fra kl
18.30 være at finde nede på
Multibanen ved Korup Skole,
hvor vi vil stå for at skyde kampene i gang.
Første turneringskamp starter
mandag d. 14 september.
Sidste turneringskamp spilles
mandag d. 5 oktober, men med
mulighed for forlængelse efter
efterårsferien.
Ansvarlige: Peter Kenny og Teis
Holmsted Jensen

WEEKENDAKTIVITET

Vi mødes på Ungdomscenter Højstrup og kører ind til festivalen i
vores bus.
Fredag d. 2. oktober kl. 14.0017.00.
Tilmelding på ungodense.dk
Ansvarlige: Kunstner Lea Kirstine
Møller, Designlærer Mette-Line og
Billedkunstlærer Dan Eskekilde.

ÅBENT VÆRKSTED
Tirsdag vil der være åbent i malerværkstedet. Her vil du kunne få
hjælp til at lave kunst. Vi vil arbejde på at lave et fælles værk til udstillingen Love Electron og Young
Artist forårsudstilling.
Tirsdage fra kl. 19.45 til 21.30 /
Start 22.9
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WEEKENDAKTIVITET

KOM OG LAV
ET VÆGMALERI
I august og september skal vi have
shinet “Kunst-Laboratoriet” op.
Vi starter med et vægmaleri, hvor
forskellige teknikker afprøves.
Der vil være fælles aftensmad mod
et symbolsk beløb på 20 kr.
Tirsdage kl. 17.00-20.00 / start
18.8
UCH:Mette-Line Nellemann Jensen

IVÆRKSÆTTERI

KREA VINTERBASAR

Har du lysten til at lave dit eget
personlige produkt og se det komme fra idé til handling? Synes du,
at konceptudvikling lyder spændende? Så skal du være sammen
med os til dette. Som hold vil vi
udvikle forskellige projekter og
arbejde med ideer, som interesserer dig, dine holdkammerater og
andre unge.

Bor der sådan en lille kreativ
kunstner inden i dig som simpelthen bare ikke kan lade være med
at kreere og lave produkter. Så
skal du melde dig til denne vinterbasar sammen med andre unge
fra andre Ungdomscentre i byen.
Her får du muligheden for at fremvise dine tegninger, malerier,
skulpturer, nøgleringe, hæklinger,
smykker og hjemmelavet tøjdesign - hvad du tænker at tage med
er helt op til dig. Den eneste regel
er at det er noget, som du har lavet.

Vi vil deltage i en ideudviklingskonkurrence sammen med 2000
andre unge med Fonden for Entreprenørskab for unge iværksættere
- Danish Entrepreneurship
Awards.
Torsdage kl. 18.30-21.30 / start
20.8
Udflugt: vi skal besøge unge
iværksættere fra Coworking Odense og høre mere om deres succes
og drive.
Tilmelding på ungodense.dk

Varighed: Lørdag den. 5 december
fra kl. 11 til kl. 14 for gæster. Aktører mødes kl. 10
Tilmeldingsfrist fredag den. 28.11
Kontaktpersoner: Daglig leder Erling Janum og Projektkoordinator
Dan Eskekilde

Underviser: Projektkoordinator
Dan Eskekilde

EVENTMAGERI
Her vil du komme om bag kulisserne og sammen med dit hold opleve, hvordan man stabler en begivenhed på benene. Vi skal søge
fundraising, lave PR arbejde, deltage til forskellige festivaler og lave opsætning af begivenheder.
Her vil vi være i fast samarbejde
med Lea Kirstine Møller, som har
fingeren på pulsen. Hun vil lære
dig at være koordinator for dit
eget projekt.
Mandage kl. 18.30-kl. 21.30/ start
17.8
Tilmelding på ungodense.dk
Ansvarlige: Kunstner Lea Kirstine
Møller og Projektkoordinator Dan
Eskekilde.

For 7. Klasse og opefter vil det være mere avanceret håndværk og
længerevarende byggeprojekter.
Onsdage kl. 18.30-21.30 / start
19.8 / for 7. årgang—18 år.

For 7.,8. og 9. årgang sammen
med Højstrup Ungdomscenter og
UngOdense fra torsdag d. 3. september .
“Når du bevæger dig, sker der en
masse i din krop, hjertet slår hurtigere, iltbehovet, pulsen og energiforbrug stiger, Du får større muskelmasse og mindre fedt. Dine
knogler og led forstærkes, kondition forbedres og fedtforbrænding
øges.”
Nu har du mulighed for, at komme med Højstrup Ungdomscenter
ind til OBBC og træne. Her vil der
blive sat en instruktør på, som vil
gennemgå det teoretiske og praktiske på en nem og sjov måde.
Man vil få en forståelse for kroppen og de mekanismer der skal til,
for at opnå sine mål.
• Styrketræning
• Muskelopbygning
• Konditionstræning
Træning og øvelser bliver tilrettelagt efter den enkeltes mål og behov.
Slutdato falder i december, men
mulighed for forlængelse og udvikling på forløbet i forhold til
sammenhold, snak om kost, sunde vaner og fællesspisning
Vi mødes i Højstrup Ungdomscenter kl. 15.30 og er hjemme igen
ca. kl. 18.00.

PROJEKTVÆRKSTEDET
Udgangspunktet for værkstedet
er, at vi arbejder med vores færdigheder indenfor håndværk. Det
kan være smykkefremstilling, horn
- og benarbejde, stenslibning, gipsstøbning eller LED.

FITNESS

ROLLESPIL FOR 7.ÅRGANG –18ÅR
Er du glad for fantasy, fortællinger og skuespil? På dette hold
spiller vi Dungeons & Dragons. Et
spil hvor eventyrere tager på farefulde eventyr i en verden med
elvere, dværge og drager.

Tilmelding på ungodense.dk

Torsdage kl. 16-20/start 20.8/ 7.
årgang– 18 år / max. 6 deltagere
Tilmelding på ungodense.dk

UCH: Hakan Cetin

UCH: Christine Lunddahl

I alt 8 pladser - først til mølle.
Tilmelding på Ungodense.dk
Aktiviteten koster ; GRATIS
Mødested : Ungdomscenter Højstrup.
Medbring;
Praktisk tøj
Vand
Eventuelt lidt frugt
UCH: Peter Kenny

