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Hvem er Ung i Rudersdal
Ung i Rudersdal skaber mulighed for, at
unge kan lære nyt, få alsidige oplevelser
og knytte nye venskaber gennem fælles
interesser på tværs af kultur og baggrund.
Ung i Rudersdal har ungemiljøer i Birkerød
(Fløjen), Holte (Villaen) og Nærum (Gården).
Her har unge mulighed for at deltage i
- og skabe forskellige aktiviteter, eller bare
komme forbi til en snak med de voksne og
andre unge.
Sammen med unge frivillige arrangerer
Ung i Rudersdal fester og arbejder med
kulturprojekter for og med unge. Ung i
Rudersdal er også ude på skolerne som
SSP, der arbejder for at skabe tryghed for
unge i Rudersdal Kommune. Hvis en ung
har brug for én at tale med, kan den
anonyme Ungerådgivning hos Ung i
Rudersdal kontaktes.

Hvem kan benytte
Ung i Rudersdals tilbud
Du skal enten bo eller gå i skole i Rudersdal Kommune. Hvis ikke andet er angivet,
kan alle fra 6. klasse til 18 år benytte Ung i
Rudersdals tilbud. Nogle aktiviteter er målrettet forskellige aldersgrupper, hvilket vil
fremgå under beskrivelsen i magasinet eller
på vores hjemmeside.

Ansvarshavende redaktør: Gitte Næsbøl
Magnus og Rasmus Lind Jensen | Redaktion:
Lene Romer Larsen og Annemarie Milbregt
Foto: Carsten Esbensen | Tekst: Ung i
Rudersdal | Design: Onepointcompany,
Dorthe Bengtsen | Tryk: HH Specialtryk

Fritidsundervisning
Hos Ung i Rudersdal kan du gå til en masse forskellig fritidsundervisning. Som elev vil du opleve dygtige og engagerede undervisere, der brænder for deres fag og for at undervise
unge. Undervisningen er for alle unge i målgruppen 6. klasse
og opefter, medmindre andet er anført under de enkelte hold.
Vi udbyder både ugehold, workshops og camps. Som regel
koster undervisningen ikke noget, men der kan forekomme
udgifter til materialer på de enkelte hold.
Sæsonen begynder i uge 36 og slutter i uge 13. Enkelte hold
begynder før uge 36 dette vil fremgå af holdteksten.
Vær opmærksom på, at hold, der ikke får nok tilmeldinger,
eller har et stort frafald af elever, vil blive aflyst.

Tilmelding
Tilmeldingen åbner den 13. juni kl. 18.00.
Du kan melde dig til de forskellige aktiviteter på ungirudersdal.
dk eller via APP’en IST Ungdomsskole.
Når du tilmelder dig, skal du logge ind med UNI-login eller
Tabulex login.

Forsikring
Kommer du til skade på en af Ung i Rudersdals aktiviteter, er
det din families ulykkesforsikring, der dækker.
Det betyder altså, at det er op til den enkelte familie selv at
tegne en ulykkesforsikring.

Dit ungei
miljo

e
g
RT
n
A
u
T
e
S
l
.
l
r
a
e
r
sk
o
n
f
O
s
e
du
m
o
FAell
s
,
e
t
ds
e
b
t
l
e
e
d
t
e
n
b
e
v
e
,
ska
t
t
k
a
e
j
l
i
o
r
p
t
med t
d
e
f
t
e
e
v
a
l
t
a
m
o
du
r
e
m
m
ø
dr
Dit ungemiljø

I dit lokale ungemiljø finder du en
masse faciliteter, aktiviteter og et
fælleskab, som du kan være en del
af. Fælles for alle ungemiljøer er, at
du er med til at skabe det ungemiljø,
som du ønsker. Så drømmer du om
at lave et fedt projekt, et event eller
en aktivitet, så er ungemiljøerne det
perfekte sted at begynde.

GÅRDEN Nærum
Biblioteksalléen 2
2850 Nærum

VILLAEN Holte
Kongevejen 460
2840 Holte

FLØJEN Birkerød
Johan Mantzius Vej 5B
3660 Birkerød
Åbningstiden i Fløjen er mandag
og onsdag kl. 14.00-21.00 for
9. klasse og ældre, tirsdag og torsdag
kl. 14.00-21.00 for 6. - 8. klasse samt
fredag kl. 14.00-17.00 for alle.
Hvornår: Ungemiljøerne har som
udgangspunkt åbent alle hverdage
fra kl. 14.00- 21.00. Fredag 14.00 17.00. Læs mere på ungirudersdal.dk.
Hvem: 6. klasse - 25 år. Det er gratis,
og du kan komme i alle tre ungemiljøer. Du skal dog bo eller gå i
skole i Rudersdal Kommune.

Virtual Reality Experience

Har du lyst til at prøve VR-briller og dele oplevelsen med andre
unge, så sving forbi Gården i Nærum i efterårsferien og besøg
Shark Gaming Virtual Reality bus. Slip din indre Jedi løs, og tag
del i episke lyssværdsdueller i Lightblade, eller tag en tur i den
virtuelle forlystelsespark VR Fun House. Dagen igennem vil der
være salg af mad og drikke i baren på Gården.

FIFA 19 turnering

Tirsdag 15/10
kl. 12.00-17.00
(i efterårsferien)
Gården Nærum
Pris kr. 101,-

Laserdome i Helsingborg
Tag med til Helsingborg og vær med til at spille lasertag. Vi mødes i Villaen i Holte, spiser
brunch sammen og tager herefter til Helsingborg for at spille lasertag (9 vs 9). Herefter er
der mulighed for at gå tur i Helsingborgs gader og shoppe.

Efterår

Forår

Lørdag 5/10
kl. 10.00-19.00
Villaen Holte
Pris kr. 201,-

Lørdag 14/3
kl. 10.00-19.00
Villaen Holte
Pris kr. 201,-

Filmmaraton på Gården
Er du glad for at se film - gerne MANGE på én aften - så grib luftmadras og tæppe og kom til
filmmaraton i salen på Gården i Nærum. Vi viser film på stribe natten igennem (næsten), på
storskærm og med et lydsystem, der stadig runger i ørene dagen efter.
Filmene finder vi sammen i ugerne op til.
Tirsdag 12/2 kl. 17.00 til onsdag 13/2 kl. 10.00 (i vinterferien)
Gården Nærum
Pris kr. 101,-

Er du Rudersdals bedste FIFA 19 spiller? Kom og vær med til årets FIFA
turnering og dyst mod andre unge om titlen som Rudersdals bedste FIFA
spiller. Man skal tilmelde sig i sit nærmeste ungemiljø, senest tirsdag
den 25. juni 2019. Der vil være salg af grillmad samt slik og sodavand i
caféen. Udover det, vil der være andre aktiviteter og konkurrencer, f.eks.
fodbold-dart, så man er også velkommen, selvom man ikke vil deltage i
FIFA turneringen. Der er fede præmier til 1. 2. og 3. pladsen.

Fisketur på Mølleåen
Tag med på fisketur på Mølleåen. Der er sørget for alt udstyr, så det eneste, du skal have med, er varmt tøj til om aftenen og eventuelt badetøj/
håndklæde, hvis du har lyst til at bade tidligere på dagen. Der er sandwich
til frokost og grillpølser og brød om aftenen. Vi griller fangsten, hvis vi er
heldige at fange noget.

Street art byvandring: ’Gadens Hårdeste Hævn’
Udflugt til en street art vandrefortælling i verdensklasse!
I Næstved går vi ruten ”Gadens Hårdeste Hævn” og oplever Hip Hop eventyr fortalt med ord og billeder på byens vægge, skrevet af Clemens og
Steen Koerner og malet op af street art kunstner CMP, der også er guide
på vores tur.
Tur og pris er inkl. frokost. Husk høretelefoner til din smartphone!

Torsdag 27/6
kl. 17.00-21.30
Kulturcenter Mantzius
Gratis

Lørdag 24/8
kl. 11.00-20.00
Fløjen Birkerød
Pris kr. 51,-

Lørdag 17/8
kl. 10.00-17.00
Fløjen Birkerød
Pris kr. 121,-

Tilmeldingen åbner torsdag den 13. juni kl. 18.00

Tilmeld dig på APP’en
IST ungdomsskole eller på
ungirudersdal.dk

Gården Fester for 6. klasser
I løbet af året holder vi tre fester for alle 6.
klasser i Rudersdal. En professionel DJ spiller
op til et brag af en fest. Dans, alt det du vil - eller
hyg i vores loungeområde. Nogle af festerne har
et tema eller er fyldt med konkurrencer og sjove
aktiviteter. Senest en uge inden hver fest kan du
finde og printe en billet på ungirudersdal.dk eller
finde billetten på Aula.

SommerCamp på Bornholm 2020
Kom til tre dages sommercamp på lejrpladsen
Baunehøj-Bornholm sammen med op til 500 unge
fra øen og resten af landet. Vi overnatter i telt
omgivet af skove, marker og søer. Der vil være
mulighed for at prøve over 20 forskellige aktiviteter
som f.eks. rappelling, mountainbike, ridning, kano
og tømmerflåde. Vi skal hygge os, spise god mad og
én af aftenerne bliver der arrangeret en fest i vores
campområde.

Der er fester fredage 20/9, 24/1 og 24/4.
Alle festerne foregår på Gården i Nærum fra
kl. 19.00-23.00.
Pris kr. 50,-

Praktisk information om turen til Bornholm vil blive
udsendt til alle deltagere i uge 25.

Fællesspisning
Kom ned i dit lokale ungemiljø og spis aftensmad i fællesskab med andre unge. Det koster
mellem 10 og 25 kr. afhængig af, hvilken mad
vi laver. Du kan betale med MobilePay eller
kontanter. Hvis du er tilmeldt en aktivitet i dit
ungemiljø, er maden gratis.

Onsdag 1/7 til fredag 3/7
Lejrpladsen Baunehøj-Bornholm
Pris kr. 601,-

Tur til Bonbon Land

Vedbæk Havnedag

Findes der en bedre kombination end slik og
forlystelser? Kom med til Bonbon Land og nyd
eftermiddagen i selskab med en masse andre
unge. Vi bevæger os frit i parken i grupper på
min. 2 - dog med en base, hvor du kan opbevare
dine ting og finde en voksen. Turen begynder og
slutter på Gården i Nærum.

Kom til Vedbæk Havnedag og deltag i en
masse forskellige aktiviteter og konkurrencer.
Prøv blandt andet Dykkertank, Beach fitness,
Water-run, Waterbubles, Kajak, Windsurfing,
SUB, Beachvolley og meget mere. Du kan
følges med dit lokale ungemiljø til Vedbæk
Havnedag.

Fredag 5/7
kl. 9.30-18.00
Gården Nærum
Pris kr. 251,-

Søndag 25/8
kl. 10.00-17.00
Vedbæk Havn
Gratis

Villaen: Vi laver aftensmad mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag. Kom og vær med i køkkenet.

VÆR MED TIL AT

PLANLÆGGE FESTERNE
– KOM NED I DIT UNGEMILJØ!

Fløjen: Mandage ca. kl. 18.30 for 9. klasse og
opefter. Torsdage ca. kl. 18.30 for 6. til 8. klasse.
Kom og vær med i køkkenet.
Gården: Hver tirsdag og torsdag kl. 18.30. Hvis
du gerne vil være med til at lave mad, så tilmeld
dig kokkeskoleholdet.

t
e
l
i
t
p
o
r
e
l
l
i
p
s
J
D
l
e
n
i
ssio

”

Cheerleading er samarbejde og holdånd. Det er gejst,
styrke og energi, der smitter af på publikum.
Camilla, cheerleadingunderviser

Krop &
motion

Floorball, begyndere og øvede

Outdoorcamp, kano og klatring

Skal du prøve en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark? Til floorball laver vi øvelser, hvor vi
udvikler vores teknik og boldkontrol, så vi kan blive super skarpe, når vi til træningen også spiller kamp.
Dit niveau er ikke afgørende, bare du er frisk på fart, spænding, sved på panden og masser af sjov.

Tirsdage kl. 17.30-19.00
Gården Nærum
Gratis

Pigecamp i Sverige
Piger - her er campen, I ikke må gå glip af! Tre fulde døgn i det bedste selskab med 13 andre skønne
tøser og masser af super gode oplevelser og hygge i den fantastiske hytte ”Knäred” i Sydsverige.
På campen sætter vi fokus på begrebet ’girlpower’ og undersøger, hvordan vi får endnu mere af det.
Det handler om at have det sjovt, sætte grænser, tackle følelser, drenge, ansvar, venskaber, udseende og alt muligt andet. Vi hygger, vi griner, vi leger og lærer en masse undervejs. Vi mødes og lærer
hinanden lidt at kende, inden vi kører op til hytten. Det betyder, at du skal bede dine lærere om fri fra
din normale undervisning om fredagen. Men bare rolig, du skal nok lære noget den dag alligevel.
Læs mere på ungirudersdal.dk.

Torsdag 19/3 kl. 16.00
til søndag 22/3 kl. 14.00
”Knäred” i Sydsverige
Pris kr. 599,-

Kunne du tænke dig at komme med på en hyggelig, udfordrende og spændende Camp i naturen?
Så meld dig til Outdoorcampen, hvor vi skal bevæge os “til lands”, ”til vands” og “i luften”!
Det kræver sammenhold og samarbejde, både når vi skal padle i kano, etablere lejr, klatre i træer
og sikre hinanden, eller når du bliver udfordret på vores pop-up aktiviteter.
Sikkerhed er vores 1. prioritet, og vi vil derfor være et team på tre voksne, der er instruktører
inden for de områder, hvor sikkerheden skal være i top.

Lørdag 24/8 kl. 10.00
til søndag 25/8 kl. 12.00
Nybro Kanoudlejning
Pris kr. 399,-

Til Tops Frederiksdal
Udfordr dig selv og dine venner i højderne. Vi tager en tur til Til Tops i Frederiksdal, hvor vi vil
prøve kræfter med klatring i - og mellem træerne og tage en svævetur med rullemarie. Man
skal have en minimumshøjde for at kunne benytte de forskellige baner. H 130 cm på lysegrøn,
H 135 cm på grøn, H 140 cm på rød og H 145 cm på rød. Ingen krav til højde på jordbanen.

Lørdag 5/10
kl. 10.30-15.00
Til Tops Frederiksdal
Pris kr. 149,-

Bueskydning, begyndere

Streetdance
Har du lyst til at lære de fedeste dansetrin, så kom og vær med. Du vil blive undervist af en professionel streetdance udøver. Streetdance er et samlet begreb for en masse forskellige danseformer.
På holdet vil du komme til at prøve kræfter med Hiphop, Electric boogie, Floorwork, koreografi og
freestyle. Du behøver ikke at have danseerfaring for at være med, men du skal have lyst til at lære
noget nyt og at få sved på panden.

Torsdag kl. 17.00-19.00
Gården Nærum
Gratis

Kunne du tænke dig at lære at skyde med bue og pil. Du vil blive instrueret i helt grundlæggende
bueskytteteknikker og lære at kontrollere buens enorme kraft, så du rammer plet hver gang.

Onsdage 4/9, 11/9,
18/9, 25/9, 2/10, 9/10
kl. 16.00-18.00
Gården Nærum
Gratis

Læs mere om de enkelte hold på ungirudersdal.dk
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Cheerleading, begyndere

Jujitsu/selvforsvar

Har du en cheerleader i maven?
Cheerleading er en sport, der med koreograferede shows underholder ved
både konkurrencer og forskellige events. Så har du lyst til gå til en alsidig
sport, hvor du lærer lidt fra forskellige verdener og ”sætter det under en paraply”, nemlig cheerleading - så er denne sport noget for dig. Der er fokus
på samarbejde og holdånd. En cheerleader skal altid være smilende og vise
gejst, styrke og energi, der smitter af på publikum. En cheerleader kan have
alle aldre, størrelser og køn.

Torsdage kl. 18.30-20.00
Gården Nærum
Gratis

Fitness gymnastik for piger
Har du lyst til at træne fitness på et hold kun for piger?
Fitnessgymnastik kombinerer styrke- og smidighedsøvelser fra pilates, yoga og almindelig styrketræning. Vi arbejder på at stramme kroppens muskler op, få en flot holdning og en øget smidighed. Din
kropsbevidsthed er i fokus, og dit selvværd kan få et hak opad. Du kan se frem til en glad, givende og sjov
træning til god musik.
Hold 1
Tirsdage kl. 16.00-17.30
Sjælsøhallen
Gratis

Hold 2
Tirsdage kl. 17.30-19.00
Sjælsøhallen
Gratis

JuJitsu er et moderne japansk selvforsvarssystem, der er yderst effektivt for både
drenge og piger. Her lærer du forskellige teknikker til at afværge og uskadeliggøre
en uønsket angriber. Jujitsu fokuserer meget på bevægelses- og frigørelsesteknikker samt på at komme tæt på modstanderen og ofte at vælte eller kaste ham/
hende for nemmere at få kontrol. Derfor skal du regne med at lære at kaste og
falde uden at slå dig. Du kommer også til at lære forskellige parader og slag- og
sparketeknikker. Konflikthåndtering er en væsentlig del af træningen, og dette giver
en øget selvsikkerhed, overblik og ro. Træningen foregår indendørs på måtter i
joggingtøj og bare tæer.

Tirsdage
kl. 17.00-18.30
Gården Nærum
Gratis

Selvforsvar for piger, workshop
Vil du lære simple selvforsvarsteknikker, så du er rustet til at håndtere konflikter
eller overgreb? På holdet lærer vi, hvordan man bedst undgår eller håndterer at
blive udsat for overgreb. Vi koncentrerer os om simple, effektive teknikker, fordi
man i stressede situationer nemt kan glemme og gå i panik. Der vil være en
kvindelig hjælpeunderviser på holdet.

Lørdag 7/3
og søndag 8/3
kl. 10.00-13.30
Gården Nærum
Gratis

Selvforsvar for drenge og piger, workshop

Yoga
Ved du, hvor godt det føles i kroppen efter en yogatime? Det giver en fantastisk oplevelse af ro, styrke og
smidighed. Yogaøvelser kan noget, som anden træning ikke kan, og så har det en særlig effekt på ryg,
skuldre og nakke. Du vil opleve, at du ikke bare bliver stærkere i din krop, men også, at du får mere ro i
dit sind, og at du sover meget bedre, når du har dyrket yoga. Det kræver ingen forkundskaber at deltage,
husk bare tøj, du kan bevæge dig i.

Holte

Birkerød

Nærum

Tirsdage kl. 15.30-17.00
Villaen Holte
Gratis
For elever i 6. - 9. klasse

Tirsdage kl. 18.00-19.30
Birkerød Gymnasium
Gratis
For elever på ungdomsuddannelser

Mandage kl. 16.00-17.30
Nærum Gymnasium
Gratis
For elever på ungdomsuddannelser
Mandage kl. 18.30-20.00
Gården Nærum
Gratis
For elever i 6.- 9. klasse

Kom og få spændende undervisning i ægte japansk selvforsvar. Her lærer du
forskellige teknikker til at afværge og uskadeliggøre en uønsket angriber. Der øves
forskellige parader, slag- og sparketeknikker samt bevægelses- og frigørelsesteknikker. Du lærer også nogle gamle japanske træningsformer, der styrker din teknik,
koncentration og balance.

Lørdag 7/9
og søndag 8/9
kl. 10.00-13.30
Gården Nærum
Gratis

Yoga & selvforsvar

”

Tegning og kreativitet åbner op
for en verden af muligheder.
Liva, tegneunderviser

Kreativitet
& mad

e sportsg
Har du lyst til
at give a

Læs mere om de enkelte hold
på ungirudersdal.dk

Sølvværksted, begyndere, workshop

Vild med tegning
Kan du lide at tegne? Så er Vild med tegning måske holdet for dig. På tegneholdet vil vi primært arbejde med blyant på
papir. Du behøver ikke at være øvet på forhånd, men du skal have lysten til at blive udfordret og være kreativ. Gennem en
introduktion til forskellige temaer vil du finde lige netop din unikke tegnestreg. Du vil få et overblik over, hvordan tegning og
kreativitet åbner en verden af muligheder.

6. - 7. klasse

8. klasse og opefter

Mandage kl. 16.00-18.00
Villaen Holte
Gratis

Mandage kl. 18.00-20.00
Villaen Holte
Gratis

Drømmer du om at designe dine egne sølvsmykker? På sølvværkstedets
begynderhold lærer du at bruge værkstedet og de grundlæggende teknikker. Undervejs får du lavet nogle flotte sølvsmykker.

Sølvværksted, øvede, workshop
På sølvværkstedet for øvede tager vi udgangspunkt i dit eget valg af
design, og du vil blive introduceret til de teknikker, der skal bruges til
at lave dit sølvsmykke. Når du har deltaget på begynderholdet, kan du
være med på holdet for øvede.

Sy og design

Hækling, begyndere

Har du lyst til at lære at sy eller at blive endnu dygtigere? På Sy og design kommer vi til at arbejde med hele processen i fremstillingen af tekstile produkter, lige fra skitsering, designproces, mønsterudvikling, valg af materialer og syteknikker. Vi kommer
til at sy alt fra tasker, punge, penalhus og forklæder til nederdele, bluser, og bukser, men vi kommer også til at arbejde med
dekoration af stof i form af applikation og patchwork. Du vil lære at betjene en symaskine, og hvordan man bruger maskinens
forskellige funktioner. Vi kommer også til at arbejde med håndsyning. Der vil være et udvalg af basismaterialer til produktfremstillingen. Har du specifikke ønsker til materialer, er du velkommen til at medbringe egne materialer.

Hvis du gerne vil lære at hækle, er dette hold noget for dig. På holdet
vil du lære at hækle din egen kurv og nøglering. Herefter vil der være
mulighed for selv at bestemme, hvad du vil hækle - punge, tasker, dyr,
hårelastikker eller noget helt andet. Når du tilmelder dig dette hold,
bliver du automatisk tilmeldt workshoppen lørdag den 31. august 2019.

Birkerød

Nærum

Hækle workshop

Mandage kl. 18.00-20.30
Fløjen Birkerød
Pris kr. 549,-

Tirsdage kl. 18.00-20.30
Gården Nærum
Pris kr. 549,-

Hvis du gerne vil lære at hækle, er denne workshop noget for dig.
Om du er nybegynder, eller har prøvet at hækle før, betyder ikke noget,
da vi tager alt fra bunden, så alle kan følge med. På ”hækling” vil du
lære at hækle dine egne nøgleringe og kurve, som du kan bruge selv
eller forære væk i gave. Er du allerede tilmeldt ugeholdet hækling, begyndere, så er denne workshop gratis for dig, og du er automatisk tilmeldt.

Julegaveværksted, workshop
Gaver, gaver, gaver! Her får du mulighed for at kreere og
designe dine egne julegaver, og du får masser af inspiration,
så du kan forsætte derhjemme. Værkstedet oser af hygge!
Lørdag 16/11
kl. 10.00-16.00
Fløjen Birkerød
Pris kr. 149,-

Efterår: Lørdag 5/10 og søndag 6/10
Vinter: Lørdag 18/1 og søndag 19/1
kl. 10.00-15.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 199,-

Efterår: Lørdag 2/11 og søndag 3/11
Vinter: Lørdag 22/2 og søndag 23/2
kl. 10.00-15.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 249,-

Onsdage kl. 17.00-19.00
Gården Nærum
Pris kr. 299,-

Lørdag 31/8
kl. 10.00-14.00
Gården Nærum
Pris kr. 149,-

Sy dine julegaver, workshop
Har du lyst til at give håndlavede julegaver til venner og familie? På julegaveworkshoppen fremstiller vi personlige julegaver i syværkstedet. Der
er masser af muligheder, og du vil få god hjælp og vejledning, så du kan
få syet nogle fine ting. Kom og vær med til en sjov og kreativ dag i syværkstedet, hvor der også vil være tid til lidt julehygge.

Lørdag 30/11
kl. 10.00-15.00
Gården Nærum
Pris kr. 149,-

CreativeCamp

Kalligrafi, workshop

Kom er vær med til en fantastisk weekend med kreative
værksteder og en masse hygge. På CreativeCamp vil
du komme til at prøve forskellige håndværk og møde
en masse andre unge, der ligesom dig elsker at være
kreative. Vi skal arbejde med syning og design, hækling,
smykkeværksted og tegning. Vi skal overnatte, spise
sammen og hygge os helt vildt. Er du tilmeldt et ugehold
i syning, hækling eller tegning, så refunderer vi halvdelen
af deltagergebyret efterfølgende.

Deltag i en weekendworkshop i bogstavernes tegn. Med en introduktion
til kalligrafi og lettering, vil du opdage de mange muligheder, der gemmer
sig i de håndskrevne bogstaver. Her handler det ikke om at have en pæn
håndskrift, men om at tegne bogstaver. Med hjælp fra designer Julie
Mi Øvind vil du afprøve en række teknikker indenfor kalligrafi, lige fra
blæk og pen til moderne brush lettering. Med den lærte teknik afslutter
workshoppen med at lave flotte kort, som du får med hjem.

Lørdag 2/11 kl. 10.00 til
søndag 3/11 kl. 10.00
Gården Nærum
Pris kr. 299,-

Magi og tryllekunst
Har du nogensinde ønsket, at du kunne forvandle én ting til en anden? Få ting
til at svæve eller forsvinde og genopstå et helt nyt sted. Har du nogensinde
ønsket dig at kunne trylle? På Magi og tryllekunst lærer du, hvordan du får
folk til at måbe, gnide sig i øjnene og kalde dig for fantastisk. Du vil få undervisning af den professionelle tryllekunstner og tankelæser Rasmus F. Lind,
og du vil blive vejledt ned til mindste detalje i, hvordan man snyder øjnene,
hjernen og hukommelsen og skaber følelsen af ægte magi hos dine tilskuere.
Du vil blive indviet i nogle af tryllekunstnerens inderste hemmeligheder og
blive trænet i fingerfærdighed, vildledning og i, hvordan man skaber sine
egne tricks fra bunden. Vil du være den mest interessante person i ethvert
lokale? Kan du holde på en hemmelighed? Så meld dig til Magi og tryllekunst.
Første gang du hører ordene: “Hvordan gjorde du det?” er første gang, du
føler dig som en rigtig tryllekunstner.

Lørdag 21/3 kl. 10.00-14.00 og søndag 22/3 kl. 10.00-13.00
Villaen Holte
Gratis

Portrættegning, workshop
Deltag i en weekendworkshop, hvor vi fordyber os i portrættet. Forløbet
vil begynde med en række indledende opvarmningsøvelser til portrættegning, hvorefter du vil blive grundigt introduceret til, hvordan du betragter et ansigt og lægger skygger på din tegning. Her vil vi kigge nærmere
på detaljerne i et ansigt, som f.eks. øjet. På andendagen vil du arbejde
med et selvvalgt portræt ud fra et medbragt billede. Det endelige portræt
vil blive indrammet og kan efterfølgende tages med hjem.
Lørdag 25/1 kl. 10.00-14.00 og søndag 26/1 kl. 10.00-13.00
Villaen Holte
Gratis

Landskabstegning, workshop

WORKSHops
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På denne weekendworkshop vil vi styrke forbindelsen mellem naturen og
kunsten. Indledningsvis vil vi arbejde med, hvordan vi skærper opmærksomheden på naturen omkring os. Gennem en række tegneøvelser i den
frie natur, vil du lære, hvordan man skaber perspektiv i en tegning og
bruger det naturlige lys fra solen. Ved hjælp af tegneøvelserne, skal du
finde et motiv, som du kan overføre til akvarelmaling, så naturens farver
kan komme til sin ret. Tegningen vil blive indrammet og kan efterfølgende
tages med hjem.
Lørdag 18/4 kl. 10.00-14.00 og søndag 19/4 kl. 10.00-13.00
Villaen Holte
Gratis

Begyndere

Øvede

Tirsdage kl. 17.00-18.30
Villaen Holte
Gratis

Tirsdage kl. 18.30-20.00
Villaen Holte
Gratis

Bordrollespil
Hvis du lever med drømmen om at tage på et episk eventyr, så vil du sikkert elske at spille
rollespil! Der er mange spil, man kan tage fat i, som f.eks. ”Dungeons and Dragons”, men
rollespil kan være alt fra fantasy til komedie eller horror. Hvad vi spiller, kommer an på,
hvilken type historie, du gerne vil fortælle. Holdet er egnet for nye såvel som øvede spillere.
Tirsdage kl. 17.30-20.30
Villaen Holte
Gratis
For elever i 7. klasse og opefter

Brætspil
Det er sjovt at spille brætspil, og der er sket meget siden Ludo og Matador. Hvis du brænder
for at smugle våben for Robin Hood eller at bygge mægtige imperier i rummet, så er du
kommet til det rette sted. Vi vil introducere en masse af det nyeste inden for brætspil, men
også spille de moderne klassikere med hyggen i højsædet.
Torsdage kl. 17.00-20.00
Villaen Holte
Gratis

Tilmeld dig på
APP’en
IST ungdomsskole eller på
ungirudersdal.dk
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Kokkeskole
Er du en af dem, der sidder og følger med i Masterchef, eller synes
du, at Gordon Ramsey er for fed, når han deler skideballer ud? På
Ung i Rudersdals Kokkeskole vil du i samarbejde med en udlært kok,
tilberede og sælge mad til husets gæster. Du bliver en del af et livligt
og travlt køkken, og du lærer, hvordan en rigtig kok arbejder.

Vegetarisk madlavning, workshop
Tirsdage kl. 16.30-19.00
Gården Nærum
Gratis

Torsdage kl. 16.30-19.00
Gården Nærum
Gratis

Streetfood, workshop
Vil du med på en madrejse ud i verden? Vi skal et smut til Mexico, Vietnam, Thailand, og mon ikke
også vi napper et par retter fra Middelhavet, som f.eks Italien og Spanien? Det bliver lækkert, og
frokosten er i hus den dag. Tag et forklæde med hjemmefra og et par bokse, så også mor og far
kan få et par smagsprøver. Pas på! Du risikerer at skulle have en maddag efter kurset.

Sommer

Vinter

Søndag 25/8
kl. 11.00-15.00
Gården Nærum
Pris kr. 99,-

Lørdag 11/1
kl. 11.00-15.00
Gården Nærum
Pris kr. 99,-

Dips, snacks og flotte desserter
Lørdag 2/11
kl. 10.00-14.00
Gården Nærum
Pris kr. 99,-

Imponer dine venner, veninder eller forældre. Lær at lave velsmagende og nemme retter, der ser lækre
ud, og som er klar til at blive smidt på Instagram.

Lørdag 1/2
kl. 10.00-14.00
Gården Nærum
Pris kr. 99,-

Mandage kl. 18.30-21.00
Vedbæk Skole
Pris kr. 449,-

Tøm køleskabet og undgå madspild, workshop
Du medbringer nogle fødevarer med sidste udløbsdato fra køleskabet hjemme og sammen skaber vi
nogle dejlige retter og sørger for at undgå medspild.

Macarons, workshop
At lave de små franske lækkerbiskner kræver alligevel lidt øvelse. Her bliver du sparket godt i gang.
Og du lærer et par tricks, så du bagefter kan fortsætte derhjemme og til sidst blive en ægte macarons-specialist. Tag et forklæde med. Vi har små kageæsker, som kagerne kan transporteres hjem i.

Inspireret af alverdens køkkener – også det danske – vil vi tilberede
vegetariske retter, der bringer det bedste frem i råvarerne med fokus
på farver, smage og konsistenser. Du vil blandt andet lære, hvordan
man kan bruge mindre kendte grøntsager og anderledes tilberedningsmetoder.

Lørdag 21/9
kl. 10.00-15.00
Gården Nærum
Pris kr. 99,-

”

E-sport handler om samarbejde,
koncentration og pure skillz.
Bjørn, e-sportsunderviser

E-sport &
medier

Tilmeldingen åbner torsdag
den 13. juni kl. 18.00

E-sport: CS:GO introduktion, workshop
Kunne du tænke dig at få mere indblik i, hvad Counter Strike er for noget? Så er dette
en workshop for dig. Vi kigger nærmere på de forskellige ingame roller og lærer
om, hvordan man spiller sammen som hold for at opnå succes. Så hvad enten du er
begynder eller allerede har snuset til spillet i forvejen, så mød op til en dag fyldt med
Counter Strike.

Lørdag 31/8
kl. 10.00-18.00
Gården Nærum
Gratis

E-sport: CS:GO, hygge
Hvis du er nybegynder i Counter Strike eller bare gerne vil spille på hygge-niveau
én gang om ugen, så er dette et hold for dig. Der vil være tips til, hvordan man
udvikler sig som individ og som teamspiller, men mest af alt handler det om at spille
sammen som hold og at have det sjovt. Undervisningen handler om alle aspekter
inden for det at udøve e-sport. Det vil sige, at vi også skal arbejde med etik og god
online-adfærd.

Mandage kl. 17.00-19.00
Fløjen Birkerød
Gratis

E-sport: CS:GO, øvet
Dette er holdet for dig, der har erfaring med at spille Counter Strike. Taktik, teamwork og god kommunikation er
i fokus, så hvis du har lyst til at løfte dit game til næste niveau, så er dette et hold for dig. Du får tips og tricks til,
hvordan du kan forbedre og vedligeholde dine individuelle evner. I løbet af sæsonen deltager vi i online turneringer,
så vær forberedt på at tage spillet seriøst. Undervisningen handler om alle aspekter inden for det at udøve e-sport.
Det vil sige, at vi også skal arbejde med etik og god online-adfærd.

Birkerød

Nærum

Nærum

Mandage kl. 19.00-21.00
Fløjen Birkerød
Gratis

Tirsdage kl. 17.00-19.00
Gården Nærum
Gratis

Tirsdage kl. 19.00-21.00
Gården Nærum
Gratis

E-sport: League of Legends, hygge
På dette hold spiller vi sammen - og bliver gode sammen. Du vil få en fast rolle, som du skal udfylde
for at føre holdet til samlet sejr. På dette hold er vores primære mål at dele vores fælles passion for
League of Legends samtidig med, at vi lærer, hvordan vi kommunikerer med hinanden og afprøver nye
kreative strategier. Undervisningen handler om alle aspekter inden for det at udøve e-sport. Det vil
sige, at vi også skal arbejde med etik og god online-adfærd.

Tirsdage kl. 17.00-18.30
Villaen Holte
Gratis

E-sport: League of Legends, advanced
Kunne du tænke dig at få et større indblik i, hvad det vil sige at spille League of Legends på et hold?
Eller drømmer du om at blive den næste Faker eller Bjergsen? Du vil blive trænet i din strategiske tilgang, såvel som i dine evner til at kommunikere med dine medspillere. Alt imens, at vi deler vores fælles passion for spillet League of Legends. Vi skal spille med i online turneringer, så vær forberedt på,
at vi tager spillet seriøst. Dette er ikke et hold for dem, der kun spiller for sjov! Undervisningen handler
om alle aspekter inden for det at udøve e-sport. Det vil sige, at vi blandt andet også skal arbejde med
etik og god online-adfærd.

Torsdage kl. 18.30-21.00
Gården Nærum
Gratis

Station Next - Filmvæksthuset 2019/20
Har du talent for film og lyst til at producere film med andre filmfreaks og med professionelle filmfolk som
undervisere, så er Filmvæksthuset noget for dig. På Filmvæksthuset får du mulighed for at afprøve mange
forskellige funktioner på en filmproduktion f.eks fotografi eller instruktion, og du producerer, sammen
med dit hold og professionelle filmfolk, flere små produktioner og én hovedproduktion. Du kan begynde på
Filmvæksthuset, hvis du er fyldt 14 år inden 1. august 2019.

Læs mere om indhold og
informationsmøder på vores
hjemmeside ungirudersdal.dk

E-sport: Battle Royal
Her spiller vi alle spil i den populære Battle Royal genre. Lige meget om du er til Fortnite, Apex Legends, PUBG eller
noget helt fjerde, så mød op og del din interesse med andre ligesindede. Der er fokus på samarbejde, at lede sit hold
og at lægge – samt udføre taktik som et samlet hold. Undervisningen handler om alle aspekter inden for det at udøve
e-sport. Det vil sige, at vi også skal arbejde med etik og god online-adfærd.

Holte

Nærum

Tirsdage kl. 18.30-20.00
Villaen Holte
Gratis

Torsdage kl. 17.00-18.30
Gården Nærum
Gratis

e Faker

Læs mere om de
enkelte hold på
ungirudersdal.dk
Tilmeld dig på
APP’en
IST ungdomsNærum
skole eller på
Torsdage kl. 15.30-17.00
ungirudersdal.dk
Gården
Nærum
Gratis

Billedbehandling - Adobe Photoshop
Her er holdet for dig, der allerede tager billeder, men som gerne vil arbejde mere
i dybden med dit fotografi. Vi begynder, hvor dit kamera slutter. Vi tager udgangspunkt i dine egne billeder og begynder med at lære de grundlæggende funktioner
samt kreative muligheder og værktøjer i Photoshop. Derefter lærer du de forskellige
værktøjer, som den store version af Photoshop tilbyder, og du vil blive fortrolig med
termer som lag, masker, dodge and burn, clone, cleaning, skin retouche, blending
mode, actions og meget mere.

Foto
Torsdage kl. 18.00-20.00
September-december
Fløjen Birkerød
Gratis

Du får praktisk erfaring ved at arbejde med de typiske opgaver indenfor billedredigering som retouch og fritlægninger. Du lærer at arbejde med avancerede
fritlægninger med forskellige fritlægningsværktøjer og de nyeste intuitive
funktioner, der er baseret på kunstig intelligens.
Det er en fordel, hvis du også deltager på fotoholdet, men det ikke et krav.
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På fotoholdet lærer du at arbejde med at se og vælge motiver.
Du udvikler dine færdigheder i at bruge og forstå fotografiet som et personligt
meddelelses- og udtryksmiddel. Du kommer til at lære at analysere, vurdere og
præsentere dit eget og andres fotografiske udtryk. Du opnår kendskab til - og
mulighed for at arbejde med forskellige fotografiske teknikker. Vi kommer blandt
andet til at arbejde med portrætfotografi, modefotografi, landskabs- og naturfotografi, sportsfotografi og reportagefotografi. Vi tager udgangspunkt i fotografering
med digitalt spejlrefleks-kamera. Vi afslutter sæsonen med en lille udstilling, hvor
vi præsenterer de bedste billeder. Hvis du vil arbejde mere i dybden med dit fotografi, er kurset “Billedbehandling - Adobe Photoshop” sikkert lige noget for dig.
Torsdage kl. 17.00-18.00
September - december
Fløjen Birkerød
Gratis

”

Musik er det ultimative musikfællesskab
– kom nu og vær med!
Kasper, musikkonsulent Ung i Rudersdal

Musik
MUSIK

Band, begyndere

Banddag, workshop

Her kan du prøve at spille i et band og mærke fælleskabet omkring
musik. Du kommer til at prøve forskellige instrumenter og finde ud
af, hvilket instrument, der passer dig bedst. Alle er velkomne. Musikerfaring er intet krav eller hindring. Her spiller vi sammen på livet
løs - og øver os til indspilning i et rigtigt lydstudie og til koncerter.
* Se Introdag for alle musikelever.

Birkerød

Nærum

Mandage kl. 17.30-19.00
Kulturcenter Mantzius,
Performancehuset
Gratis

Onsdage kl. 16.00-17.30
Gården Nærum
Gratis

* Introdag for alle musikelever
Alle musikelever mødes til introdag søndag
den 1. september, hvor vi lærer hinanden at
kende, hygger og spiller en masse musik.

Band, øvede
Her spiller vi sammen på livet løs - og øver os til indspilning i et
rigtigt lydstudie, til koncerter og turne til Nordeuropas største
ungdomsfestival i Ålborg i januar 2020.
* Se Introdag for alle musikelever.

Birkerød

Nærum

Mandage kl. 19.00-20.30
Kulturcenter Mantzius,
Performancehuset
Gratis

Onsdage kl. 17.30-19.00
Gården Nærum
Gratis

Vi spiller sammen i bands hele dagen, hygger os og har det sjovt. Professionelle musikere underviser. Alle er velkomne, uanset instrument og niveau.

Efterår

Forår

Søndag 3/11
kl. 13.00-17.00
Kulturcenter Mantzius,
Performancehuset
Pris kr. 99,-

Søndag 29/3
kl. 13.00-17.00
Kulturcenter Mantzius,
Performancehuset
Pris kr. 99,-

MusikCamp med overnatning
Vi spiller sammen i bands og arbejder med musik fra morgen til aften.
Professionelle musikere underviser. Vi jam’er, hygger os og har det sjovt
og overnatter på Kulturcenter Mariehøj. Alle er velkomne, uanset instrument og niveau.
Lørdag 1/2 kl. 10.00 til søndag 2/2
kl. 12.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 399,-

Pigeband
Er du pige, og vil du gerne spille musik, så kom med her. Der er
ingen krav om musikalske færdigheder. Du skal blot have lyst til
at spille musik og lyst til at være en del af et fællesskab. Vi skal
jamme, komponere sange, lege med vores udtryk og intuition i
musikken og skabe os en identitet som musikere. Kort sagt; vi skal
vælte os rundt i musik, instrumenter og hinandens gode selskab.
* Se Introdag for alle musikelever.

Birkerød
Mandage kl. 16.00-17.30
Kulturcenter Mantzius,
Performancehuset
Gratis
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Tilmeldingen åbner
torsdag
den 13. juni kl. 18.00

Rude Studios
Rude Studios er et musikfællesskab i
Rudersdal Kommune for unge musikinteresserede i alderen 13-25 år.
Rude Studios er øvelokaler, musikstudier,
koncerter, workshops, musikfællesskaber,
sparring og udlån af musikgrej. Der er
adgang til lokalet 24 timer i døgnet.

Kulturcenter Mantzius –
Performancehuset
- E-studie med Logic X og
Ableton Live

Rude Studios

- To fuldt udstyrede og akustikregulerede øvelokaler
- Mulighed for sparring med
professionelle musikere
- Samarbejde og sparring med
koncertstedet Mantzius Live

Kulturcenter Mariehøj
- Professionelt lydbalanceret og
fuldt udstyrede øvelokaler
- Mulighed for at indspille som et
helt band
- E-studie med Logic X og Ableton Live
- Mulighed for sparring med professionelle musikere
Kom og se faciliteterne og snak med
os om, hvordan vi kan hjælpe. Kontakt
kleo@rudersdal.dk for at få mere information og adgang til faciliteterne. Følg os på
Facebook @rudestudios2840
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Sæsonen begynder i uge 36 og slutter i uge 13 – tilmeldingen åbner den 13. juni kl. 18.00
Læs mere om de enkelte hold på ungirudersdal.dk

Få bevis på det
Babysitterkursus inkl. førstehjælp

Tur til Science Expo
Tag med på tur til unge forskeres Science expo i 2020.
Science expo er en udstilling i
Bella Centeret, hvor vinderne af
konkurrencen ”Unge forskere”
skal kåres. Du vil få mulighed
for at se, hvad videnskabsfolk
arbejder med og blive inspireret
af andre science interesserede

Hos Ung i Rudersdal kan du få et babysitterbevis, hvis du er fyldt 13 år. Undervisningen begynder en lørdag med et førstehjælpskursus. Her bliver du undervist i teknikker og principper bag førstehjælp til børn. En efterfølgende weekend fortsætter
undervisningen med teori og praktik. Du vil blandt andet blive undervist i barnets udvikling, det første møde med barnet,
og hvilke aktiviteter du kan lave sammen med det barn, du skal passe.

Videnskab
Vild med videnskab
Hvordan programmerer man en robot, og kan man
udrydde malaria? Der er mange ting at
undre sig over inden for naturvidenskab og teknologi.
På dette hold bruger vi vores fornuft til at udvikle
forsøg, der lader os dykke ned i de ting, vi undrer os
over, og sammen prøver vi at finde løsninger på de
udfordringer, som vi mennesker står overfor.

Lørdage 14/9, 5/10, 16/11, 7/12,
18/1, 22/2, 14/3, 18/4
kl. 10.00-15.00
Vangeboskolen
Gratis

Efterår

Vinter

Førstehjælp: Lørdag 26/10 kl. 9.00-15.00
Babysitterkursus: Lørdag 9/11
og søndag 10/11 kl. 10.00-14.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 199,-

Førstehjælp: Lørdag 18/1 kl. 9.00-15.00
Babysitterkursus: Lørdag 25/1
og søndag 26/1 kl. 9.00-14.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 199,-

unge. På Science EXPO vil du
opleve shows, underholdning og

oplæg.
Søndag 19/4
kl. 13.00-18.00
Gratis

Science Camp – Mars koloni
Hvilke udfordringer ville man stå overfor, hvis man
skulle lave en koloni på Mars? Der skal tænkes over
mange ting: Hvordan kommer vi derop? Hvordan sender vi beskeder tilbage til jorden, og hvordan sikrer vi
os, at vi har ilt nok?
På denne camp tilbringer vi en weekend sammen
for at undersøge, hvilke problemer man vil møde, og
hvordan de kan løses.

Knallertkørekort inkl. førstehjælp
Lørdag 25/1 kl. 10.00 til
søndag 26/1
kl. 10.00.
Folkeskole i Rudersdal Kommune
Pris kr. 399,For elever i 6 - 9 . klasse

Før du kan begynde på at tage knallertkørekort, skal du gennemføre et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Når du tilmelder dig ét af vores knallerthold, har du automatisk en plads på et førstehjælpskursus. Se datoer for førstehjælp til højre. Datoer for
teori og praktisk kørsel fastsættes, når holdet er fyldt op med max antal elever. Vær
opmærksom på, at du skal deltage i alle lektionerne, og du skal bestå de skriftlige prøver
og den praktiske køreprøve, før du kan få dit knallertkørekort. Du kan tidligst begynde på
knallertundervisningen, når du er 14 år og 6 måneder.

Førstehjælp kørekort
8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus, som gælder både til knallert og kørekort.
Du skal deltage i hele kurset for at kunne få dit førstehjælpsbevis.

Tilmeld dig på APP’en IST ungdomsskole eller på ungirudersdal.dk

Datoer for førstehjælp
Efterår: Lørdag 28/9
Vinter: Lørdag 29/2
Forår/sommer: Lørdag 25/4
kl. 9.00-17.00
Kulturcenter Mariehøj
Pris kr. 689,- (Knallertkørekort
490,-, Førstehjælp 199,-)

Tirsdag 15/10
kl. 12.00-17.00
(i efterårsferien)
Gården Nærum
Pris kr. 101,-

Rudersdal kommune
Ung i Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 24B, bygning C, 1.sal
2840 Holte
Tlf. 46 11 59 00

Ungerådgivning
Rudersdals Ungerådgivning er et åbent, anonymt tilbud til dig mellem
13 og 25 år, der bor eller går i skole i Rudersdal Kommune.
Har du oplevet, at det er svært at fortælle dine venner om det, når
du er ked af det?
Har dine forældre svært ved at forstå dig, når du har kaos inden i?
Føler du dig ensom?
Har du svært ved at overskue, hvad du skal stille op med dig selv?
Du kan ringe til Ungerådgivningen på: 46 11 59 29

ungirudersdal.dk

ungirudersdal

