EFTERÅR 2022

BISPENSGADE 7, 3. SAL

-

9000 AALBORG

-

TLF: 98 13 80 66

MADLAVNING

TØSETID

Hold nr.: L73
Underviser: Benita Nørgård Michelsen
Mandage kl. 16.00 – 18.45
Periode: 15/8-19/12
18 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 1350,+ Materialer kr. 200,-

Hold nr.: L74
Underviser: Tine Højstrup
Torsdage kl. 15.00 – 17.45 Ulige uger
Periode: 1/9 – 8/12
8 mødegange á 3 lektioner
Pris: kr. 600,+ Materialer kr. 50,-

På dette hold skal vi sammen lave vores
egen aftensmad. Det blive nemme, men
lækre opskrifter og alle kan være med.
Vi vil arbejde med at bekæmpe madspild
og øve os i at bruge diverse ingredienser.
Vi slutter hver gang af med at spise vores
egen mad.

På dette hold skal vi lære at lægge makeup,
putte neglelak på og sætte hår. Vi skal ud
og kigge på hvilket tøj der gør en glad og
måske lidt lækker… Vi skal snakke om tøseting og i er velkomne til at komme med
masser af ideer.

MAVEDANS OG ANDRE DANSE
Hold nr.: L75
Underviser: Tine Højstrup
Torsdage kl. 18.00 – 19.20 Ulige uger
Periode: 1/9 - 8/12
8 mødegange á 1,5 lektioner
Pris: kr. 300,-
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Mavedans er en dans med rødder i Egypten. Dansen giver smidighed, styrke og
træner balancen. En dans der hylder det
feminine i dig. Men vi skal også øve os på
alle mulige andre danse, det vigtigste er at
vi har det sjovt imens og danser det i gerne
vil. Tine er med på det hele.

MALING OG KREATIVITET
Hold nr.: L77
Underviser: Oscar Vela
Mandage kl. 15.00 – 17.45
Periode: 5/9 – 19/12
15 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 750 ,+ materialer 100,-

KREA- OG BRÆTSPIL
Hold nr.: L76
Underviser: Matthias Aurelian
Torsdage kl. 18.30 – 20.20
Periode: 1/9 – 15/12
15 mødegange á 2 lektioner
Pris: kr. 750,+ materialer 100,Kom og tegn, og lav dine egne sjove spil
med papir, pap og andre materialer. Alt
sammen i en tryg atmosfære med sjov og
kreativitet. Med glitter, tusch eller farveblyanter, så kommer vi til at lave mange
flotte illustrationer og lærer at kunne lave
spil sammen på holdet.

På dette hold, kan man komme hele paletten rundt, alt efter egne ønsker. Man kan
tegne, male akvarel, akrylmaling, doodling,
collage og decopage. Man kan sige det
blive alle kurser i ét. Du kan male, sy, lave
smykker og virkelig få chance for at finde
ud hvad du allermest brænder for.
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På 3. sal i Bispensgade 7 i Aalborg C. har Sind Skolerne Nordjylland fået en
række lyse og lækre lokaler, som vi kalder LOFTET. Her er plads til udfoldelse i
alt lige fra bevægelse, træsløjd og fordybelse i farver og form. Vi ser meget frem
til at slå dørene op og byde jer indenfor.
LOFTET er en skole for mennesker med udviklingshandicap.
Vi ser et kæmpe potentiale i lokalerne og vil gerne favne endnu flere målgrupper – så sidder du i en patientforening eller lignende, som har et behov og
ønske om målrettet undervisning til særlige grupper, er du meget velkommen til
at kontakte os med idéer til brug af lokalerne!
LOFTET vil bruge brugt til workshops, debatarrangementer og kulturtilbud, så
kontakt os endelig, hvis du er nysgerrig herpå!

LOFTET

Bispensgade 7, 2. sal
9000 Aalborg

Kontakt

Tlf: 98 13 80 66
kontor@sindskole.dk

Www

sindloftet.dk
EFTERÅR 2022

