
Літні канікули 2022

Програма для дітей та молоді

Ви можете знайти всі місця зустрічі тут:

Po�s Bauernhof 59846 Sundern Allendorf Hü�ebrüchen 12 59846 Sundern 
WOOHOO Am Sorpesee 193 Oudoorzentrum Sorpesee 59846 Sundern 

Marienschule Sundern Silmecke 23 59846 Sundern 
Rathausplatz Rathausplatz 1 59846 Sundern 

Jugendraum Amecke Seestraße 6 59846 Sundern 
Jugendcafe Gammon Kleinbahnstr. 6 59846 Sundern 
Berghaus Stockum Stockumer Str. 7 59846 Sundern 

Fotografie Anja Hilburg 59846 Sundern Hauptstr. 103 59846 Sundern 
Grundschule Allendorf 59846 Sundern Kaspar-Kellermann-Str.4 59846 Sundern 

Sportpark Langscheid Langscheiderstr. 89 59846 Sundern 
G8 Bowling Schweinsohl 16 59846 Sundern 

VHS Sundern Franz- Josef-Tigges-Pl. 59846 Sundern 
jugendbuero@stadt-sundern.de

З організаційних причин ми приймаємо реєстрацію лише електронною поштою!
vhs@vhs-arnsberg-sundern.de

02933/9099504
Будь ласка, введіть номер курсу!

у вас є ще питання? 
02933/81 -261 oder -112  @jugendbuero_sundernwww.jugendbuero-sundern.de

Jugendbüro der Stadt Sundern
02933/9099504  VHS Arnsberg- Sundernwww.vhs-arnsberg-sundern.de@vhs_arnsberg_sundern

ІНФОРМАЦІЯ Застосовуються чинні правила коронавірусу. Будь ласка, 
візьміть рюкзак із достатньою кількістю

Візьміть їжу, захист від сонця/дощу та маску!

........................................................



Вт: 28 червня

Ennerthof

Сьогодні тут на вас чекає барвистий фермерський виклик: метання черевиків на далеку дистанцію, змагання з доїння, тюки сіна

рулет та багато іншого

9:00 - 12:30 Місце зустрічі: Rathausplatz від 8 років, 5 євро

Вт: 28 червня

Familien-Kräuter Wanderung

Які трави я можу їсти? Це і багато іншого Габі Фогт пояснить вам під час походу! 

17-18: 30 Місце зустрічі: Grundschule Allendorf Kurnsnr: 104-618, 15€

Ср: 29 червня 

Cindereiia

Ми їдемо на автобусі на сцену під відкритим небом і дивимося на Попелюшку! 

з 14 до 18 години місце зустрічі: Rathausplatz  від 6 років і старше 4€ 

Чт: 30 Червня 

Po�s Tauserland

Сьогодні все бігає, як звір. Захоплюючі дії чекають вас в тисячній країні Потта. 

з 9 до 15 годин місце зустрічі: Potts Bauernhof від 5 до 12 років, 10 євро

Пт: 01 Липня 

Räuberlager (Табір розбійників) 

Розбійникам потрібен справжній табір. Ви будуєте це сьогодні і вирішуєте складні завдання, з якими ви і ваша банда розбійників стикаєтеся сьогодні. 

Місце зустрічі з 10 до 16 годин: WooHoo від 6 років і старше, 10 євро

Сб: 02 Липня 

Bikepark Winterberg (Велосипедний парк Вінтерберг) 

Сьогодні ви підете в Велосипедний парк на своєму велосипеді. Тут ви можете їздити по нових маршрутах і вам допоможе команда SKS, яка супроводжує вас. 

9-18 годин місце зустрічі: Rathausplatz від 12 років і старше, Принесіть 10€ велосипед +  шолом!

Сб: 02 Липня 

(E)-MTB Tour 

Крістіан Радемахер відправиться з вами на відмінну екскурсію від озера Sorpesee до джерела Sorpequelle! 

З 10 до 14 години місце зустрічі: Sportpark langscheid. віком від 12 років і старше номер курсу: 302-820, 15євро Принесіть велосипед + шолом + окуляри!

Святковий тиждень 2

Пн І Вт: 04 І 05 Липня 

Kinderschutzparcours (Парк захисту дітей )

Протягом двох днів з правами дітей і всім, що з ними пов'язано, вони відмінно грають і веселяться. Будь напружений! 

З 9 до 12 години місце зустрічі: Jugendcafe Gammon від 8 років безкоштовно

Вт: 05 Липня 

Kletterpark Soest (Альпіністський парк Soest)

Наш девіз на сьогодні: високо в альпіністському парку Соест. 

З 11 до 16: 30 Місце зустрічі: Rathausplatz від 12 років і старше 5€

Ср: 06 липня 

Unter Palmen am Sortpestrand (Під пальмами на березі Сорпеста )

Він йде в ліс: Тут вас чекають складні головоломки, і ви дізнаєтеся, що відбувається з пальмами на березі Сорпеста. 

З 11 до 15 години місце зустрічі: Berghaus Stockum від 8 років і старше 3€

Чт: 07 липня 

Po�s Tausendland

Сьогодні все бігає, як звір. Захоплюючі дії чекають вас в тисячній країні Потта. 

з 9 до 15 годин місце зустрічі: Potts Bauernhof від 5 до 12 років, 10 євро

Чт: 07 липня 

Elfenlsgen (Табір ельфів )

Сьогодні вас чекають такі захоплюючі годинник, як у ельфів. Вони будують свій власний табір, готують частування і веселяться. 

Місце зустрічі з 10 до 16 годин: WooHoo від 6 років і старше, 10 євро

Святковий тиждень 3

Theater (театр )

Семінар під час літніх канікул на третьому тижні літніх канікул. 

Театральний педагог і актриса Фрейя-Марія Мюллер кожен день занурюється з вами в нові історії, читає вам вголос, а потім розігрує вам все, або ви разом знайдете новий кінець.

Ви любите грати в історіях і ролях? Ви любите давати волю своїй уяві, любите, коли вас читають вголос, і любите грати? Потім приєднуйтесь до зустрічі з історіями, одягайтеся, 

оновлюйтеся, і вас чекають нові пригоди. Будь ласка, одягніть зручний одяг і принесіть подушки для затишного кола сидінь. 

від 6 років 20 євро 3-й святковий тиждень, з 11 по 15 Липня Фрейя-Марія Мюллер з 9 до 13 годин актовий зал, Marienschule Sundern

Святковий тиждень 3

Пн-пт: 11-15 липня 

Тиждень театру 

9-13 годин від 6 років 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА ПОПЕРЕДНІЙ СТОРІНЦІ

Пн: 11 липня 

Kanutour (Екскурсія на каное )

Сьогодні ми йдемо на озеро з великим канадцем. Як на морі, так і на суші вас чекають складні завдання. 

Місце зустрічі з 10 до 13 годин: WooHoo від 10 років і старше, 5 євро

Вт: 12 липня 

Köln

Кельнський собор, Рейн і Шопінг. Ми запрошуємо вас познайомитися з Кельном ближче. Потім невеликими групами вони ходять по магазинах поодинці. 

З 9 до 19 години місце зустрічі: Rathausplaz від 12 років і старше, 5євро

Ср: 13 липня 

Bowlen

Ми запрошуємо Вас на раунд боулінгу в G8 в Сандерні. Хто сьогодні завдасть першого удару?! Ми зустрічаємося незадовго до G8. 

15:45 - 18:15 місце зустрічі:  G8 Bowling від 10 років і старше, 2 €

Чт: 14 липня 

Подивіться сюди.:

Пт: 13 липня 

Подивися сюди.:

Святковий тиждень 4 

Пн-Вт: 18 і 19 липня 

Spotlight (Прожектор )

Фотограф Аня Хілбург пояснює вам, що важливо при зйомці і редагуванні фотографій. Нарешті, ви можете взяти свої власні фотографії додому. P. S.: із задоволенням візьміть камеру. 

Пн 10-15 Вт 10-13 місце зустрічі: Fotostudio Anja Hilburg від 10 років і старше 12€

Ср: 20 липня 

Change agents (Зміна агентів )

Відправляйтеся в Дикий ліс Воссвінкель-тут вас чекають складні завдання. Затребувані уважність, сміливість, знання і, найголовніше, мотивація. 

13.45-17.45 місце зустрічі: Rathausplaz від 10 років і старше 3€



Чт: 21 липня 

Ponifreunde Maxi( Друзі-Поні Максі )

Гра і веселощі для всіх - для вас і поні. Обіймайтеся, обіймайтеся, катайтеся на конях і дізнайтеся багато нового про поні. 

9:30-14 місце зустрічі:Potts Bauernhof 6-10 років

Чт: 21 липня

Ponifreunde Mini( друзі міні-поні )

Гра і веселощі для всіх - для вас і поні. Обіймайтеся, обіймайтеся, катайтеся на конях і дізнайтеся багато нового про поні. 

15-17: 30 Місце зустрічі: Potts Bauernhof 3 - 5 років, 8€

Пт: 22 липня 

Ponufreunde Maxi (друзі поні Максі )

Гра і веселощі для всіх - для вас і поні. Обіймайтеся, обіймайтеся, катайтеся на конях і дізнайтеся багато нового про поні. 

9:30-14 місце зустрічі: Potts Bauernhof 6-10 років

Пт: 22 липня 

Ponifreunde Mini (друзі поні міні) 

Гра і веселощі для всіх - для вас і поні. Обіймайтеся, обіймайтеся, катайтеся на конях і дізнайтеся багато нового про поні. 

15-17: 30 Місце зустрічі:Potts Bauernhof  3 - 5 років, 8€

Святковий тиждень 5

Понеділок: 25 липня

Graffiti-Kunst( мистецтво графіті )

Від історії до дизайну до готового ескізу і вашого імені в стилі графіті. Марсель Веннеманн пояснить вам все, 

що вам потрібно знати про графіті, і навчить вас, як проявити творчий підхід в стилі графіті. 

з 10 до 16 годин місце зустрічі: VHS Sundern від 8 років і старше, 20€ Номер курсу:207-600 

Вт: 26 липня 

Flitzebogen

Вони будують свій власний лук і дві стріли з палиць під керівництвом Сюзанни Тосс. Потім ви разом тренуєтеся в стрільбі з лука на вулиці. 

10-16 ранку Jugendraum Ameke від 8 років і старше 5€

Ср: 27 липня 

Kinderspieletag (День дитячої гри: Ігри )

В які ігри грали діти 100 років тому? Може бути, ви принесете свою власну ідею. Сьогодні у нас багато веселощів і багато ігор! 

15.30 -18.00 Jugendraum Амеке від 6 років вільна

Чт: 28 липня 

Bowlen

Ми запрошуємо Вас на раунд боулінгу в G8 в Sundern. Хто сьогодні завдасть першого удару?! Ми зустрічаємося незадовго до G8. 

17:45 - 20:15 місце зустрічі: Bowling G8 від 12 років і старше, 2 €

Тебе цікавлять подальші дії? 

Загляньте в Jugendcafe Gammon! Починаючи з 5-го класу, Willkommen :) 

В Instagram ми будемо тримати вас в курсі наших годин роботи і святкових заходів! 

@jugendcafe_gammon
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