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GRATIS 
DELTAGELSE!



Dans
Danseverksted vil finne sted 

hver mandag i mars april og mai 
kl17:30-18:30 for de som går i 4.-6. 

trinn, og 18:45-20:15 for de som 
går 7.-10. trinn, videregående og 
som er ung voksen. Vi skal lære 

danser fra hele verden på Toten og 
Gjøvik samt danse moderne dans 

som for eksempel Hip Hop. 

Skrive
Skriveverkstedet vil holdes 14.-16. 
mars og 4.-6. april, torsdager og 

fredager kl18:00-21:00, og 
lørdager kl10:00-14:00. Dette 

tilbudet er for de som er 16 år og 
oppover. Målet med 

skriveverkstedet er å inspirere og 
få igang kreative prosesser. 

Det er mulig å skrive på 
forskjellige språlk. 

Fortellerverkstedet vil være 
2.-4. mai og 5.-7. september, 

torsdager og fredager kl18:00-21:00, 
og lørdager kl10:00-14:00. Det er et 

tilbud for de som er 16 år og 
oppover med en spesiell interesse 

for fortellerkunst/teater. Det vil være 
mulig å jobbe 

både med utgitte og 
egne tekster. 

Fortelle

Kor og sang
Dette tilbudet er for de fra 4. Trinn og 

oppover, ungdomsskolen, videregående, 
og unge voksne. Det blir holdt onsdager 
kl18.30-20 i uke 10 og 12 (Raufoss),14 

og 17 (Gjøvik), ,19 og 21 (Kapp) kl18:30-
20.00. Her skal vi jobbe med kor og sang 

med sanger som vi har samlet inn fra 
hele verden på Toten og Gjøvik. Vi skal 

også jobbe med moderne musikk som for 
eksempel hip hop. Vi skal synge 

flerstemt, solister, jobbe med mange 
forskjellige former for korsang.

Barnegruppe
Barnegruppa er for de i 1.-3. trinn 
Dette vil finne sted hver mandag i 
mars, april og mai kl16:30-17:15. 

Vi skal jobbe med sang, dans, 
regler og rim fra hele verden som 
vi har funnet på Toten og Gjøvik


