
Sommermusikcampens målgruppe er for alle børn og unge som går i 0. til og 
med 5. klasse. Det er gratis at deltage. Eventen afholdes , ligesom sidste år, i 
Kulturhusets lokaler, overfor Nordstjerne skolen, Helsinge.

Kom og vær med til en festlig og musikalsk sommercamp i Helsinge  i uge 31. 
Vi starter op torsdag den 5. august kl 9- 14. De følgende dage bliver således : 
Fredag den 6. august kl 9 -14, Lørdag den 7. august kl 9 -14, samt søndag den 
8. august kl 10 -13. KLOKKEN 13.15 AFSLUTTES DET HELE MED EN STOR 
KONCERT, HVOR ALLE ER VELKOMNE. 

På SOMMERMUSIKCAMPEN  kan du tilmelde dig forskellige aktiviteter, så 
som KORPROJEKT som er for alle der har lyst til at opleve det helt særlige 
fællesskab, det giver at synge sammen. I KORPROJEKTET kan du synge sange, 
som du nok kender fra din Spotifyliste,- udfordre din stemme og træne din 
sangerkrop. 
For 0-2 klasse vil der også være mulighed for at lege med musikken. Her laves 
sanglege, vi synger og bruger hele kroppen, holder fast I at alle har det sjovt 
og får en dejlig oplevelse. Du kan også komme på STOMP-HOLDET ; her 
kan man spille stomp på alt muligt. Vi bruger bl.a spande, stokke og pinde. 
Lær at spille fede rytmer, breaks og få musikken til at swinge. Eller hvad med 
MINIBAND ? : Her spiller vi nemme sange med trommer, keyboards, klaver, 
bas, guitar og percussion ( evt + sang ). Lær at være med i et band, hvor du 
sammen med de andre skaber et fedt nummer. Du kan også prøve at spille på 
OLIETØNDER : Der vil simpelthen være et mindre arsenal af Olietønder, hvor 
du i fælleskabet med de andre , lærer at spille instrumentet i et STEELBAND 
ORKESTER.

Du kan sagtens være med i flere tilbud , inden du finder det helt rigtige for dig.

Instruktørerne er : Line Kemner, Ditte Røeder, Martin Emil Kron, Henrik Mit-
telstrass & Adam Stanczel.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til tovholder Ken-
neth Lauritzen på tlf : 28748054
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