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Yhteistyössä:

Lasten taideleirejä Kauhavalla Kortesjärven leiri kirkonkylällä 1.–5.6. ja Kauhavan leiri Ruot-

salassa 8.–12.6. Leiripäivän pituus klo 10–15, perjantai 10–13. Järj. Härmänmaan 4H ja Kauhavan kaupunki.
Kuvataide, tanssi ja liikunta, puutyöt, tuunaus ja askartelu. Leirihinta 25 € 4H-jäsenet, 30 € ei-jäsenet, perhemaksu 60 €. Ilmoittautumiset harmanmaa@4h.fi, lisätietoja Miia Jutila 040 524 6242.

Leivontaa ja liikuntaa -leiri Päiväleiri Alahärmän Onnelassa 1.–3.-luokkalaisille (05–07 syntyneet)
päivittäin klo 11–14. Ilmoittautumiset tekstiviestillä 050 414 7889, leirille sopii 12 ensin ilmoittautunutta.
Leirimaksu 15 euroa. Ohjaajina Teresa Kunnari ja Tiia Reinilä. Järj. Härmänkylän nuorisoseura. Osoite Onnelanranta 2.

Taidetta ja tanssia Luoma-aholla

Päiväleiri ma–pe 1.–5.6. klo 9–12.30 alueen lapsille ja nuorille (1.–6. luokat) Luoma-ahon nuorisoseuralla,
Luomantie 100. Leirin ohjaajina toimivat kuvataiteilija, taidegraafikko Mari Hallapuro ja tanssija, tanssikoulun
omistaja Anne Välisaari, Tanssikoulu Wimma. Ryhmiä on kaksi: 7–8 -vuotiaat (1.–2. lk) ja 9–12 -vuotiaat (3.–6.
lk), max 15 opp./ryhmä. Osallistumis- ja materiaalimaksu 30 €. Järj. Luoma-ahon kyläyhdistys ry. Lisätiedot ja
ilmoitt. 29.5. mennessä Elina Förstille, elina.forsti@japo.fi tai puh. 044 5574 667 www.luoma-aho.info

ILO! – Teatterin ja sirkuksen leiri Kauhava Ruotsalan monitoimihalli ma-pe 1.–5.6., ma–to klo
9–14 ja pe klo 9–16. Ilmoittaudu heti puh. 06 2412 3520 tai 06 2412 9350, kurssinro 1102302

Ratsastusleiri Lappajärvellä ti–to 2.6.–4.6. Järj. Lantelan Talli. Lisätietoja: www.lantelanratsastustalli.net

Kuusenkerkästä siirapiksi Alahärmän kotiseututalo pe, la 5.–6.6. pe klo 18–21 ja la klo 10–15.
Ilmoittaudu 29.5. mennessä mennessä www.jlakeus.fi tai puh. 06 2412 3520 tai 06 2412 9350, kurssinro
8102102

Purjelennon SM kilpailut 6.–14.6. Kauhavan lentokenttä. Kilpailuun osallistuu 20–30 konekuntaa, Suomen huippupilotteja. Kilpailukoneet lähtevä reitilleen päivittäin n klo 10–13 välillä ja palaavat illan
suussa. Harjoitusviikkonloppu edellisenä viikonloppuna. Järj. Ilmasotakoulun lentokerho ry ja Tinttilakki ry.
Viikonlopun ratsastusvaellus Lappajärvellä la–su 6.–7.6. Järj. Lantelan Talli.
Lisätietoja: www.lantelanratsastustalli.net

lyhytelokuvakilpailuun syyskuun puoliväliin mennessä! Katso lisätiedot www.kylaelokuva.fi
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Tee kyläelokuva: kuvaa maaseudun elämää ja koosta 15 minuutin elokuva kyläelokuvafestivaalin
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Luonto- ja maisemavalokuvaus Lappajärvi Länsirannan koulu to 4.6.–2.7. klo 18–21.30. Ilmoittaudu 29.5. mennessä mennessä www.jlakeus.fi tai puh. 06 2412 3520 tai 06 2412 9350, kurssinro 1103500

