N3 një vend takimi për kulturën e të rinjve.
Vendi takimi N3 për kulturën e të rinjve është aty ku ju mund t`i realizoni ëndrrat tuaja dhe të krijoni të
ardhmen tuaj. Misioni ynë është për të stimuluar dhe të mbrojmë krijimtarinë e çdo personi, aftësia
krijuese dhe kreative. Pikënisja jonë është e drejta e çdokujt për jetën ekspresive. Në pranverën e vitit
2011 u hap vendi i takimit N3 për kulturën e të rinjve në zonën e Innovatum. Këtu ka lokale për trajnim,
vallëzim dhe salla të dramës, dhoma muzikore, "black box", skena klubi, salla imazhi, studio media, audio
studio dhe lokale për të papritura. Ne kemi një orë bujare të hapjes dhe në hyrje është një kafene e
këndshme. Skena N3 dhe "Black Box" janë skenat të mira dhe të reja të Trollhättanit për kulturën e të
rinjve.
Byroja e kulturës N3 - kulturë për fëmijë dhe të rinjve.
Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtë të marrin pjesë në artet dhe përvojave kulturore të kualitetit të mirë.
Byroja e kulturës N3 punën në parashkollor, shkollën e mesme dhe shkollën të veçantë që t'ju jepet kjo
mundësi për të gjithë fëmijët në Trollhättan. Së bashku me përfaqësuesit kulturore dhe studentët
zhvillojmë një portofol që përfshin forma të ndryshme të spektaklit, kinema shkollor, udhëtime kulturore
dhe vizita autori. Për aktivitetet arsimore, të cilat janë integruar në aktivitetet e shkollës, formohen çdo vit
një sasi të madhe e programeve. Ne ofrojmë krijimtari në film, vallëzim, shkrim, art dhe dizajn, muzikë dhe
aktivitete në natyrë edukative. Pedagogët tanë punojnë së bashku me stafin e rregullt shkollor. Përmes
Byrosë së kulturës N3 munden fëmijët në moshë të re të provojnë shprehje artistike nën drejtimin
profesional
.
Shkolla kulturor N3.
50 vite më parë filloi shkolla e muzikës në Trollhättan. Veprimtaria vazhdimisht është rritur dhe ndryshuar
gjatë viteve, të gjitha me qëllim që kërkesa e studentëve të kontrollon ofertën e veprimtarisë. Shumë e më
shumë veprimtari janë shtuar. Një shkollë muzike është bërë shkollë kulture, deri më sot shkolla kulturor
N3. Ne kemi shumë për të zgjedhur dhe së paku një subjekt që ju përshtatet. Ne kemi mësimdhënie në
një shumëllojshmëri të instrumenteve dhe në këndim, shkrim kënge, vallëzim, dramë, art dhe dizajn, cirk
dhe film. Ne kemi kurse të gjatë dhe të shkurtër, si dhe seminare dhe qarqe studimi. Pasi të keni mësuar
bazat keni mundësi të shfaqeni para publikut ose të merrni pjesë në ekspozita dhe të tilla. Pavarësisht se
çfarë temë ju pëlqen mund të mësoni atë dhe shkon më shpejt se sa mendoni!
Trajnim Kreative N3.
Trajnerët tanë kreative janë përgjegjës për të siguruar mbështetje për ju për të zbatuar idetë tuaja,
projektet dhe veprimtarit. Ata ju ndihmojnë për të gjetur pikërisht atë që ju përshtatet juaj në veprimtarin
N3. Ata janë të vëmendshëm për dëshirat tuaja, frymëzojnë, sugjerojnë dhe stimulojnë. Ata tregojnë se
cilat resurse janë në dispozicion në çështje të tilla si p.sh lokalet, teknologjia dhe rrjetet. Tek tranierët
kreativ do merrni ndihmë me kërkesa për fondet e të rinjve dhe keni mundësi të kërkoni për qarqe studimi
apo kurse për të arritur qëllimet tuaja. Trainerët kreativ inkurajojnë iniciativën, ndikim përdorues dhe
ndihmojnë për të organizuar kontakte me aktorë të tjerë. Trainerët kreativ që punojnë me fondet e të
rinjve, veprimtari, lokale trajnimi, media studio, festivalin nëntor, qarqe studimi dhe të papritura.
Mirë se vini!

