N3 Nuoren kulttuurin kohtauspaikka
N3 Nuoren kulttuurin kohtauspaikka, siellä pystyt toteuttamaan unelmasi ja luomaan oman tulevaisuutesi.
Meidän tehtävänämme on antaa vauhtia ja tukea jokaisen ihmisen luovuudelle, kreatiivisuudelle ja
ilmaisukyvylle. Meidän lähtökohtanamme on kaikkien oikeus ilmaisuvoimaiseen elämään.
N3 Nuoren kulttuurin kohtauspaikka avattiin keväällä 2011 Innovatumalueella. Täältä löytyy
harjoittelutiloja, tanssi- ja draamasaleja, musiikkihuone, black box, klubinäyttämö, kuvasaleja,
mediastudioita, äänistudioita ja tiloja odottamatomallekin.
Meillä on tosi hyvät aukioloajat ja sisäänkäynnin vierestä löytyy mukava kahvila. N3 klubinäyttämö ja Black
box ovat Trollhättanin uudet, makeat ja kuumat näyttämöt nuorelle kulttuurille.
N3 Kulttuurivirasto - kulttuuria lapsille ja nuorille
Lapsilla ja nuorilla on oikeus korkeatasoisiin taide- ja kulttuurielämyksiin. N3 Kulttuurivirasto toimii
esikouluissa, peruskouluissa ja erityiskouluissa joten kaikki lapset Trollhättanissa voivat saada tämän
mahdollisuuden. Yhdessä kulttuuritoimitsijoiden ja oppilaiden kanssa työstämme tarjonnan joka käsittää
näyttämötaidetta, kouluelokuvaa, kulttuurimatkoja ja kirjailijavierailuja eri muodoissa.
Pedagogisessa toiminnassa, joka sisällytetään koulutoimintaan, toteutamme joka lukukausi suuren määrän
eri ohjelmia. Tarjoamme filmin, tanssin, draaman, kirjoittamisen, kuva ja muoto, musiikin ja
ulkoilupedagogian toiminnan luomista. Pedagogimme työskentelevät yhdessä vakinaisen
kouluhenkilökunnan kanssa.

N3 Kulttuuriviraston kautta saavat kaikki lapset jo pienestä lähtien olla mukana ja kokeilla taiteellisia
ilmauksia ammattilaisen johdolla. Tarjoamme myös mahdollisuuden jatkaa saman pedagogin kanssa N3
Kulttuurikoulussa.
.
N3 Kulttuurikoulu
Trollhättanin musiikkikoulu aloitettiin 50 vuotta sitten. Toiminta on vuosien mittaan jatkuvasti kasvanut ja
muuttunut, kaikki sillä periaatteella että oppilaitten toiveet ja tarpeet ohjaavat toiminnan tarjontaa. Yhä
useampaa toimintaa on tullut matkaan. Musiikkikoulusta on tullut kulttuurikoulu ja tänään N3 Kulttuurikoulu.
Meiltä löytyy paljon mistä valita ja vähintään yksi aine sopii sinulle. Meillä on monen eri instrumentin
opetusta ja myös laulua, laulujen tekemistä, tanssia, draamaa, kuvataidetta, sirkusta ja elokuvaa. Meillä on
myös pitempiä ja lyhyempiä koulutuksia ja myös seminaareja ja eri alojen pajoja.
Kun olet oppinut perustiedot saat mahdollisuuksen esiintyä yleisön edessä tai olla mukana näyttelyissä ja
muissa sellaisissa. Riippumatta mikä aine mielestäsi on jännittävin, niin pystyt sen oppimaan ja se käy
nopeammin uskotkaan!

N3 Kreatiivinen ohjaus
Meidän Kreatiivisien Ohjaajien tehtävänä on olla tukena sinulle toteuttaaksesi ideoitasi, projektisi ja
tapahtumasi. He auttavat sinua löytämään sen N3:sen toiminasta joka sopii juuri sinulle. He kuuntelevat
toivomuksiasi, inspiroivat, ehdottavat ja stimuloivat. He kertovat mitä resursseja on käytettävissä
esimerkiksi tilojen, tekniikan ja verkostojen suhteen.
Kreatiivisten Ohjaajien kautta saat apua Nuorisorahan (Ungdomspengen) hakemisessa ja työpaja- tai
kurssimahdollisuuksista joiden avulla voit saavuttaa päämääräsi. Kreatiiviset Ohjaajat kannustavat
oma-aloitteisuutta, käyttäjän omaa vaikuttamista ja auttavat välittämään kontakteja muualle.
Kreatiiviset Ohjaajien työtehtäviin kuuluvat Nuorisoraha (Ungdomspengen), tapahtumat, harjoittelutilat,
ääni- ja mediastudiot, Novemberfestivaali, työpajat ja kaikki odottamatton.
Tervetuloa!

