
Ungdomsgruppa på Kråkereriret utvider dansetilbudet i sommer sammmen 
med Løkkis fra Skattkammeret Moss (Kirkens Bymisjon) og Moss Hip-Hop 
Society.  
  
Vi vil holde Kråkereiret åpent alle hverdager i Juli 2020 (1.-31. juli) 
 
Det blir kurs i: 

1. Hiphop og akrobatikk med Abuu Wecos 
2. Teatersport og grafitti med Pål Bergman.  

 
Sted:  
Base på Kråkereiret (jernbanegata 2, 1530 Moss) med muligheter for 
Sjøbadet/Nesparken 
  

 
  
Aldersgruppe:  
ca. 5-7 trinn, med mulighet for individuell vurdering – ta kontakt! 
  
Det blir to grupper per dag med inntil 15 deltakere per gruppe. 
En gruppe fra kl 9-12 og en fra kl 12-15. Det er det samme kurset som holdes begge 
øktene hver dag. 
  
Vi vil tilby ett ferdiglaget måltid per dag til lunsj. Ta med mellommåltid og drikkeflaske. 
  
Alternativ 1: 
1-14 juli kl.09.00-15.00 (30 plasser) 
 
Alternativ 2: 



15-28 juli Kl.09.00-15.00 (30 plasser) 
 

29.-31. juli blir det forestilling! 
Alle gruppene samles for å vise fram det de har lært. Mer info om dette kommer ila 
kurset.  
  
Dersom man ønsker å benytte seg av kurstilbudet alle fire ukene er dette mulig. 
  
Påmelding kan gjøres elektronisk her:  
http://ferielokkis.krakereiret.no 
 
Ved teknisk feil eller spørsmål bruk epost: ferielokkis@krakereiret.no 
  
Påmeldingen må inneholde:  
Barnets navn og alder,  
Kontaktinformasjon til foreldre,  
Hvilke(n) gruppe dere ønsker plass på i ønsket prioriteringsrekkefølge.  
  
Litt om instruktørene: 
Abuu Wecos er fra Tanzania, han har drevet med dansekunst og akrobatikk siden 
han var 9 år gammel og har jobbet profesjonelt med dans de siste syv årene. Han 
jobber som danseinstruktør i Moss for Eldbjørgs Ballettskole og Rhythm danseskole, 
og har undervist Hiphop/Break/African dance/Capoira for barn og unge det siste året 
på Kråkereiret. Mange barn og unge i Moss kjenner Abuu godt som danseinstruktør 
og er trygge på ham. Abuus ønsker om å utvikle dansekulturen i Moss er blant annet 
omtalt i magasinet «Moss i Sentrum 2020». 
  
Pål Bergman har siden 2004 holdt kurs i teatersport, fortellerverksted og dans, 
raptekst dikt, breakdance, hiphop og grafitti på flere fritidsklubber i Ringerike og på 
Ringerike ballettskole frem til 2011. Deretter har han gjennom Bergen kommune og 
Kaos galleri holdt kurs i grafitti og gatekunst. Han var også med på utgivelsen av 
boka “Street Art Bergen”. 
 
 
Smittevernrutiner er planlagt for å kunne gjennomføre arrangementet. 
Vi følger retningslinjene til FHI ifm Covid-19; 
Maks 30 deltakere.  
1meter avstand mellom alle  
Gjevnlige vaskerutiner  
Antibac og evt håndvask tilgjengelig  
Mat bestilles på forhånd og er pakket inn til hver person 
Ta med egne vannflasker 
Maks 1 av gangen på toalettene (Gjelder ikke for de som er i samme husstand) 
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