
SPORTLOV PÅ SKOTTVÅNG - TORSDAGAR vecka 8 och 9 mellan 11 och 15 ca

PROGRAM 25 FEBRUARI:

11.00 och 13.00 - GRUVFLAMENCO
Stampa dig varm med FlamencoPia på sportlovet.Kom och prova på en dansstil med
attityd, stolthet och spännande rytmer!
Under ca 30 minuter provar vi både klappar och stampar typiska för flamencodansen,
lyssnar till urgamla Gruvrytmer och skapar Skottvångs kanske allra första
Flamenco-Gruvdans tillsammans. Du får också titta närmare på ett par flamencoskor
och kastanjetter!
För vem: Lämplig för barn mellan 0-101 år, barnens vuxna får också gärna vara med.
Vi samlas på gräsmattan mitt emot kanonen.

Pia "del Norte" Pohjakallio är (förutom en nybliven Sörmlänning) en av Sveriges mest
anlitade flamencoartister och en omtyckt pedagog. Just nu är hon aktuell med
Scenkonst Sörmlands dansproduktion för året, Carmen Recycled

Länk till Carmen Recycled: https://scenkonstsormland.se/dans/carmen-recycled/
Länk till Pias hemsida: https://piadelnorte.com/

12.00 - SKOTTVÅNGS HISTORIA - guidning för barn i alla åldrar med Östra Sörmlands
Gruvförening. Vilka stenar är magnetiska, hur djupa är gruvhålen, har barn arbetat på
Skottvång, hur gör man grillkol….alla möjliga och omöjliga frågetecken rätas ut.

UNDER HELA DAGEN:
* HC Nygårdh anordnar KLURIG SKATTJAKT med fina priser

* PYSSEL inne i konferenslokalen.

Vårligt återbrukspyssel med Sofia:

Gör ditt eget luffarschack, knyt en växtfärgad fjäder eller gör vackra vårdekorationer av
återvunnet material.

För små och stora, utformat med olika nivåer både för nybörjaren och diy mästaren.

* Sörmlandsleden har ringled på både 4,5 km och 9 km med start och mål på Skottvång
* Konststig med utomhuskonst i två slingor ”Art in the Greenbox”.

DESSUTOM:

* Korvgrillning utomhus med Martin
* Varm choklad
* Fikabrödsbuffé
* Lunchservering
* Våfflor
* Pannkakor
* Saft och bullar

* Två stora uteserveringar - vi lånar ut stjärtlappar och filtar till de som behöver, det är
också öppet inomhus i värdshuset under hela dagen.
FRI ENTRÉ Ett samarbete med GiG jazzförening
Varmt välkomna!
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