GAME

STREETMEKKA

KØBENHAVN

TILBUD TIL FOLKESKOLER og institutioner

I 2010 åbnede GAME gadeidrætshuset ’GAME Streetmekka København’ i
samarbejde med Københavns Kommune i en udtjent industribygning på 2.240
kvadratmeter. Lige siden har GAME Streetmekka København inviteret tusindvis
af børn, unge og voksne inden for til blandt andet streetbasket, gadefodbold,
parkour, dans, street fit, rap school, street art og fede events fyldt med alt det
bedste fra streetkulturen. I tidsrummet mellem kl. 8.00 til 15.00 kan skoler
og institutioner booke husets faciliteter som et alternativt læringsrum enten
med egne lærere eller GAME’s kompetente instruktører. Vi tilbyder workshops
og skræddersyr gerne et forløb, der passer til netop jeres specifikke behov og
læringsmål. Læs om vores tilbud på næste side.

ET BESØG I GAME UNDERSTØTTER
BL.A. FØLGENDE LÆRINGSMÅL:
DANSK/SAMFUNDSFAG:

Fremstilling, fortolkning og kommunikation af sociale
og kulturelle forhold (Rap og tekstskrivning)

IDRÆT:

Gadekultur, idræt og normer. Alsidig idrætsudøvelse:
Boldspil, dans og udtryk. Redskabsaktiviteter og kropsbevidsthed. (Diverse gadeidrætter)

Kontakt
70 20 83 23
booking@game.ngo
GAME Streetmekka Kbh
Enghavevej 82D
2450 København SV
hello@game.ngo
www.game.ngo
facebook.com/streetmekka

*Instruktørpriser starter ved 350 kr. per/time ekskl. moms (minimumbooking 1,5 time)
*Gratis halleje for folkeskoler/institutioner i Københavns Kommune

STREETBASKET

PARKOUR

DANS

Max. 15 deltagere pr. instruktør.

Max. 13 deltagere pr. instruktør.

Max 30 deltagere pr. instruktør.

Falder valget på en workshop i streetbasket,
bliver eleverne varmet godt op med en række forskellige sjove og tekniske øvelser. Det
betyder ikke noget, om det er første gang,
man har en bold i hånden. Vores instruktører
sørger altid for, at alle kan være med uanset
niveau. De forskellige øvelser bliver til sidst
sat på prøve i en 3x3-kamp på én kurv.

Springer I ud i en workshop med parkour,
skal eleverne være klar på at flytte deres
grænser. Her gælder det om at komme fra
A til B ved løb, hop og klatring.
Parkour som idrætsform er utrolig fleksibel og skalérbar, hvilket betyder, at alle
uanset niveau eller fysisk form kan deltage i den samme træning.

Med en workshop i dans får eleverne rykket deres grænser - og ikke mindst fødder.
Vores kompetente instruktører sørger for,
at eleverne får pulsen op samtidig med, at
det er sjovt. Book et længere forløb, hvor
der udarbejdes en koreografi eller prøv en
enkelt workshop.

GADEFODBOLD

RAP SCHOOL

Max. 15 deltagere pr. instruktør.

Max. 15 deltagere pr. instruktør.

Gadefodbold er hurtige pasninger, masser
af finter og bunker af mål. Asfalten bliver
brandvarm når vores dygtige instruktører
lærer eleverne forskellige teknikker, der kan
bruges, når dagen sluttes af med en turnering i gadefodbold.

Vil I være kreative med sproget og udforske hiphoppens historie og teoretiske
aspekt? Så prøv GAME’s rapskole, hvor
tekstskrivning, rytmeforståelse, samfundshistorie og udførelse af selvskrevne tekster er på programmet, mens fællesskab,
en god tone og engagement er for øje.
(Minimum 2 timers workshop)

Kontakt
70 20 83 23
booking@game.ngo
GAME Streetmekka Kbh
Enghavevej 82D
2450 København SV
hello@game.ngo
www.game.ngo
facebook.com/streetmekka

