
   
 
   
  Sundsvall 2018-06-12 

Adress: Telefon:  Org nr:  Pg nr: 
  Kvartersteatern   060-64 10 67   889201-4617   852191-6 

 c/o ABF Sundsvallsorten 
 Östra Långgatan 17 
 852 36 SUNDSVALL 

www.kvartersteatern.nu 

 
 
Kvartersteatern kommer med stöd ur Sundsvalls kommuns fond för 
lovaktiviteter anordna teaterverksamhet under sommarlovet. 
 
Veckan kommer att innehålla massor av roliga och busiga teaterlekar och övningar och om 
gruppen så vill så avslutar vi med ett mindre uppträdande, då föräldrar/familj är välkomna 
att titta.  
 
Vi avsätter även tid för fri lek (självklart under ledarnas uppsyn) på den närbelägna 
lekplatsen och om vädret tillåter går vi till Kubenbadet och badar någon dag. 
 
Vi håller till i och omkring våra verksamhetslokaler på Skönsmon, Kyrkbergsvägen 28. 
(Kubikenborgs g:a skola) och kommer att vara utomhus så mycket som vädret tillåter 
 
Precis som Kvartersteaterns övriga verksamhet bygger även detta ”läger” på lust, glädje och 
fri vilja och naturligtvis finns alltid två kompetenta ledare närvarande under hela tiden. 
 
Veckan är helt kostnadsfri!  
Lunch, mellanmål och entré till Kubenbadet ingår. 
 
Datum, tider och ålderskategorier: 

• Den 25-29 juni är för barn i:  Åk 1-2. Mån-fredag, kl. 9-16. 
• Den 2-6 juli är för barn i:   Åk 3-4. Mån-fredag, kl. 9-16. 
• Den 9-13 juli är för barn i:   Åk 5-6. Mån-fredag, kl. 9-16. 

 
Om detta låter som något för ditt barn, klicka då på någon av länkarna nedan för att komma 
till ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Därefter kommer vi efter kontakta dig 
senast 15 juni med besked om du fått plats eller ej. 
Platserna är begränsade så det är först till kvarn som gäller.  
 
Vi vill ha din intresseanmälan senast den 14 juni, kl. 12.00! 
 

• Om ditt barn går i ÅK 1-2, klicka HÄR för att göra intresseanmälan 

• Om ditt barn går i ÅK 3-4, klicka HÄR för att göra intresseanmälan 

• Om ditt barn går i ÅK 5-6, klicka HÄR för att göra intresseanmälan 

 
Välkommen med din intresseanmälan! 
 
 
/Kvartersteatern Sundsvall 

https://goo.gl/forms/bihXuS5t40vvmacf2
https://goo.gl/forms/0faaiDPf21BfBkVo2
https://goo.gl/forms/E1OCmqR5nX9cfrEm2

