LIGHTHOUSE
Alla våra aktiviteter är kostnadsfria

AKTUELLT HÖST:
Keramikkurs - FULLBOKAD
Grundkurs i keramik, v. 36 – 42 (7v)
Torsdagar 15.00 – 18.00
Plats: Södra Allégatan 1B, Göteborg
Våra keramikkurser hålls i samarbete med ABF.

Har du frågor om aktiviteten? Ring: 0706-07 02 66 eller
skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se.

4/9 Svampplockning med Lighthouse!
Hej och välkommen på svamputflykt!
Fredagen den 4:e september kl. 12.45 anordnar
Lighthouse en svamputflykt i Änggårdsbergen! Ta
med fika och häng med oss på en härlig eftermiddag
i naturen.
Vi har med oss Kennert Danielsson, svampkonsulent
från Botaniska trädgården, som ska lotsa oss fram
genom den snåriga svampskogen. Vi umgås, fikar,
njuter av den friska luften och lär oss förhoppningsvis
en massa nytt!
Anmäl dig till aktiviteten så snart som möjligt genom
att skicka ett mail till: lighthouse@gfc.se eller genom
att ringa/sms:a till nr: 0706- 07 02 66
(OBS! Begränsat antal platser)
Kostnad: Aktiviteten är kostnadsfri. Glöm inte att
packa ner eget fika!
Datum: Fredagen den 4:e september. Tid: 12.45 – ca 15.30
Plats: Vi möts upp vid Botaniska Trädgårdens huvudentré (adress: Carl Skottsbergs gata
22A, 413 19 Göteborg) och möter sedan gemensamt upp Kennert Danielsson innan vi ger
oss ut i skogen!

15/9 Ritpromenad på
Naturhistoriska Museet!
Följ med Lighthouse på en ritpromenad på
Naturhistoriska Museet! Där kommer vi att
inspireras av alla häftiga djur och växter
runtom oss. Kom och upptäck museet
genom penna och papper och öva på att rita
det du ser! För alla åldrar, inga förkunskaper
krävs.
Anmäl dig till aktiviteten så snart som möjligt
genom att skicka ett mail till:
lighthouse@gfc.se eller genom att
ringa/sms:a till nr: 0706- 07 02 66
(OBS! Begränsat antal platser)
Kostnad: Aktiviteten är kostnadsfri.
Lighthouse bekostar material och fika
(ostfralla) men du som deltagare tar med dig
egen dryck. Vänligen meddela oss om du
har några allergier eller specialkost så tar vi
detta i beaktande när vi beställer fikat.

Datum: Tisdagen den 15:e september.
Tid: 13.30 – ca 16.00
Plats: Ritpromenaden utgår från Naturhistoriska Museets entré (adress: Museivägen 10, 413
11 Göteborg)

Digital fotokurs med
Steven Warburton!
Välkommen på en digital fotokurs!
Att lära sig om fotografi handlar inte
om att lära sig en kamera, det
handlar om att lära sig att se.
Är du intresserad av fotografi?
Har du något att fota med? Till
exempel en mobil? Eller en kamera
såklart!
Anmäl dig till vår digitala fotokurs
på 5 tillfällen, där vi kommer att
diskutera och få en massa
användbara tips!
Vi kommer prata om:
* Varför tar vi bilder
* Vad är en ‘bra’ bild
* Hur kan man ta ‘bättre’ bilder?
Och mycket mer!
Kursen är kostnadsfri men vi har
endast 18 kursplatser. Skicka din
intresseanmälan till:
lighthouse@gfc.se eller sms:a nr:
070-607 02 66
Onsdagar mellan 18.00 – 19.30
Adress: Södra Allégatan 1B (hållplats Järntorget, ingång vid Café Au Thé).
Kursen pågår under 5 onsdagar, du anmäler dig till samtliga datum:
14/10 kl. 18.00 – 19.30
21/10 kl. 18.00 – 19.30
- UPPEHÅLL 04/11 kl. 18.00 – 19.30
11/11 kl. 18.00 – 19.30
18/11 kl. 18.00 – 19.30
Vår kursledare Steven Warburton är ursprungligen från Storbritannien, men kom till Sverige
för att studera foto i tre år. Nu driver han sitt eget företag (www.helloevra.com).

OBS! Kursen hålls inomhus med väl tilltaget avstånd mellan deltagarna.

