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Djungelboken

Sport och påsklovet

Ett stort spännande projekt under våren har varit
förberedelse inför en superhäftig föreställning.
Under sommaren så kommer en uppsättning av
Djungelboken med barnen på folkteatern i Gävle.
Detta är ett samarbete mellan Rapatac, Gävle
Kommun och Kulturskolan.

Både sport och påsklovet var väldigt lyckat. Vi hade
många roliga aktiviteter. Bland annat hyrde vi buss
för att åka till Hofors där vi åkte skidor och hade skoj
hela dagen.

Projektet har skapat flera schemalagda regelbundna aktiviteter på Aktivitetscenter Nordost. Barnen
har själva skapat musiken genom att skriva, sjunga
och lära sig spela instrument.

De har suttit i teaterverkstad och skapat egna scenrekvisiter som träd, stenar och stolar. I pysselverkstan har de skapat egna masker. De har tränat hårt
med Kulturskolan i teaterverkstad. Alla dessa aktiviteter har varit flera gånger i veckan på Aktivitetscenter under våren.
Föreställningen kommer att spelas upp under flera
datum på sommaren. De datumen som är satta är
15, 16 och 17 juni 2019. Tiderna kommer senare.

Vi var även på museum och badade på Fjärran
Höjder två gånger. Förutom större aktiviteter så
fanns de många turneringar på Aktivitetscenter
Nordost för alla åldrar.
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Helgöppet

Sommaren 2019

Under våren har Rapatac kommit igång ordentligt
med helgöppet. Vi har gått från att ha helgöppet en
gång i månaden till varannan helg mellan tiderna 19
- 23. Dessutom har ungdomar fått helgjobb som kafeteriapersonal och ledare på golvet. Många unga
har varit på Aktivitetscenter Nordost under helgerna
och besökarantalet har varit jättebra. Just att Rapatac ligger så central i staden gör att många unga
kommer hit istället för att dra sig mot centrum på
helgerna, vilket är positivt. Vi vill fortsätta vara ett
stöd för familjerna och ungdomarna på helgerna.

Återigen kommer vi ha öppet hela sommaren. Vi
planerar många roliga saker för barnen, både
sådant som de uppskattat förut och en del nya
spännande saker. Det kommer bli utflykter, bad, turneringar och grill. Vi planerar även att eventuellt
kunna genomföra större aktiviteter för ungdomar.

Volontärerna
Som många av er redan vet så har vi ett samarbete
med ett europeisk volontärprogram. Detta år har vi
fått två nya volontärer som ska vara här ett år. Det
är Jannick, en 22 årig kille från Tyskland och Johanna, en 19 årig tjej från Estland. Dessutom kommer
en ny tjej senare i år.

Rapatacs sommarschema kommer att vara mellan
vecka 26 till vecka 32 och öppettiderna under dessa
veckor kommer att vara 10.00 17.00 för barnen.
Som varje år kommer det finnas Rapatac Camp,
detta år blir det tis-fre under vecka 33 mellan 10.00
14.00. Vi bjuder på lunch och dricka till alla campdeltagare.

