Viften

Viften tilbyder.
Biograf

Klubben for børn og unge

HD digital surroundsound,
og de nyeste film.

Viften er en privat klub,
som har eksisteret siden1994,
med tilskud fra kommunen.
Der er mulighed for at vælge
antal dage, du ønsker at gå.

Opdateret med det
nyeste teknologi og spil.
der er også ps2 & ps3.

Computere

Frugt
Hver dag får vi et mellemmåltid
(kaldes frugt) som vi tilbereder
som et sundt, og velsmagende måltid.
Så der bliver lagt en ekstra kærlig hånd på
kokkereringen.

Musik studie

Klubfest

1 dag = 285,2 dage = 470,3 dage = 615,5 dage = 780,-

Lydstudie til indspilning med
div. musikhold (band),
med erfaren musiklærer.
Trommer, bas, guitar, klaver og sang.

Cirka hver 2. måned holder vi
klubfest med rigtig DJ.
Der vil også være forskellige konkurrencer
i løbet af aftenen.

Pr mdr. 11. mdr. betaling.

Billardbord & Bordtennis

www.klubviften.dk
Åbningstider (13:00-17:30) man. - tors.
(13:00–17:00)Fredag
Daglig leder. Anders Degenkolw

Tlf. 59 18 16 89
Mail. viften@mail.dk

Ude aktiviteter
Stylter, Street hockey, fodbolde,
Sjippetove, rundbold, basket, badminton, tennis,
udendørs bordfodbold,
Udendørs racer bane, til
fjernstyrede el biler.

City 2 tur

Ved Vipperødhallen

(bus lige til døren)

Vi kører alle med bus til city 2, i december.
Der kan man se juleudstillingen,
stå på skøjter, eller købe julegaver.

Kreativ
Vi tilbyder stort set alt hvad der er på marked,
inden for kreative ting.
Lige fra duftsæbe, stearinlys, glasmaling, 3d kort,
gipsmasker, fuglehuse, malerlærred.

Nail artist

Rensdyrvej nr. 4
4390 Vipperød

Hyttetur
Vi tager på hyttetur, en weekend om sommeren.

Få lagt de fineste negle,
af en dygtig negletist.

Høstfest
Vi holder et lille arrangement sammen med cafeteriet
(Cafe Perlen) som sørger for mad.
Det er sammen med forældre og børn + søskende.
Vi viser ting frem, der er blevet kreeret, i løbet af året.
Der kommer også et musik indslag
fra nogle af musikholdene.

Vi går op i at vores unge,
har det godt sammen.
Vi har nul tolerance for mobning.
Det gør at du kan føle dig tilpas i vores klub,
uanset hvem du er.

Har det interesse?
Så tilmeld dig på vores hjemmeside.

www.klubviften.dk
Klub

4. - 7. klasse

Vi tilbyder også aftenklub.
Det ligger onsdag aften fra kl. 18:00 -22:00
Det er for de større børn fra 7. klasse -19 år.

