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EN DAG PÅ LANDET

Det är år 1885 och höstsysslorna är i gång på Knusbacka
bondgård. Pigorna arbetar flitigt, det är mycket som behöver
göras.Men plötsligt knackar det på dörren och arbetet avbryts. Och
snart hörs nya sånger i Hertonäs.

Tidsresan En dag på landet är en dramalek där barnen bekantar sig
med livet på Knusbacka bondgård och träffar folket på gården
livslevande. Deltagarna förvandlas till barn "förr i tiden", 
får gammeldags namn och kläder och får hjälpa till med sysslorna
på gården. 

För daghem (över 4-åringar), förskola och åk 1-2
samt språkbadsgrupper
Tidpunkt: 13-14.8, 31.8-4.9. och 14-16.9. Kl. 9 och 12. 
Obs! Begränsat antal platser. Subventionerad anmälningsavgift.
Adress: Hertonäs gård, Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors
Bokningar och frågor: kontakt@dotdot.fi

TIDSRESOR

CARl OLOF CRONSTEDT - FÖRRÄDARE ELLER HJÄLTE?

Sveriges viktigaste flottbas, Sveaborg, anfalls av Ryssland den 2 mars
1808. Carl Olof Cronstedt, Sveaborgs befälhavare, kapitulerar utan
strid och fästningen faller i ryska händer.   Cronstedt kallas för
förrädare, döms till döden, frias men förskjuts av många. Han flyttar till
Hertonäs gård där han bor fram till sin död, år 1820. 
I år är det således 200 år efter Cronstedts död.

Varför kapitulerade Cronstedt utan motstånd?
Detta får deltagarna i årets tidsresa om Cronstedt fundera på.
Kanske får man även tala med Cronstedt själv?

För åk 4 uppåt och språkbadsgrupper.
Tidpunkt: 22-28 september, tre tidsresor per dag. 
Obs! Begränsat antal platser. 
Subventionerad anmälningsavgift.
Adress: Hertonäs gård, Borgbyggarvägen 12, 
00810 Helsingfors
Bokningar och frågor: kontakt@dotdot.fi



I Kulturpaletten deltar också grupper från daghem och skolor runt om Helsingfors. 
De ordnas i anslutning till skoldagen och är slutna. Anmälningar till info@dotdot.fi.

KULTURPALETTEN SÖKER NYA GRUPPER TILL VÅREN 2021!

Kulturpaletten är lågtröskelverksamhet för barn och
unga där de ges möjligheten att prova på 4 olika
konstformer:  DRAMA, ORDKONST, RÖSTUTTRYCK 
och RÖRELSE. Kulturpaletten arrangeras av DOT i
samarbete med Sydkustens ordkonstskola och
Luckan i Helsingfors. 

för barn i ålder 7 -12 år

torsdag - fredag 15.-16.10. kl 9-15 hos DOT på Busholmen. 

HÖSTLOVSLÄGRET 2020: SUPERHJÄLTARNAS HÖSTAKADEMI!

På vårt dramaläger får du komma med på superhjältarnas höstakademi. Det är en skola för blivande
superhjältar där du får hitta på en egen fantasikaraktär och hitta dina dolda krafter. Som grupp
möter vi spännande uppdrag och utmaningar som vi löser med hjälp av teaterlek. Fri samvaro och
uteaktiviteter hör också till programmet. Mer info: www.teaterskolandot.fi. 

Målgrupp:

Tidpunkt: 

Pris: gratis för Teaterskolans elever, 60€ för övriga (inkl. lunch och
mellanmål alla dagarna) 

ÖVRIG VERKSAMHET

Julstigen på Hertonäs Gård

lördagen 5.12. kl. 12-16
Upplev en stämningsfull dag med gammaldags

julförberedelser i Hertonäs!

Vi söker samarbetsparter och sponsorer - vill du
samarbeta med oss? Ta kontakt info@dotdot.fi!



TEATERSKOLAN DOT

Teaterskolan DOT ordnar grundläggande konstundervisning i
teaterkonst enligt den allmänna lärokursen för barn och ungdomar i

årskurs 1-9 på svenska. Ingen tidigare erfarenhet behövs för att
studera hos oss. 

Undervisningen ordnas på tre ställen i Helsingfors; på Busholmen, i
Nordsjö och i centrum. Anmälan är öppen året runt.

Dramaundervisning för barn och unga!

Måndag (Nordsjö)
14.00 - 15.10 Grundstudier 1  (7-9 år)

15.30 - 17.00 Grundstudier 2 (10-12 år)

Tisdag (Luckan centrum)
16.00 - 17.45 Grundstudier 3 (12-16 år)

Onsdag (DOT på Busholmen)
16-17.30 Grundstudier 2 (10-12 år)

Torsdag (DOT på Busholmen)
14.30 - 15.40 Grundstudier 1 (7-9 år)

16.00 - 17.30 Grundstudier 2  (10-12 år) 

Läs mer om undervisningen och anmäl dig på sidan
www.teaterskolandot.fi.


