
 

 

              2016 

              Nr: 1 

 

 

 

           

          GOD JUL ÖNSKAR 

        DAGLIG VERKSAMHET! 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj64L3H8fDQAhVI7hoKHRl9A2gQjRwIBw&url=http://blog.euroflorist.se/se/var-kommer-egentligen-julgranen-ifran/&psig=AFQjCNEC54aQ1aRmVSE2vMzPyT8jRZAsAw&ust=1481708777594276


2 
 

         

Rudolf med röda mulen 

 

                
Rudolf med röda mulen. 

 

Min historia om Rudolf med röda mulen, det hela började på 2006 då frågade Age och Annika 

mig.   

-Vill du spela stjärngosse, jag tackade nej!  

-Vad vill du spela?  Jag sa Rudolf med röda mulen.  

-Då ska vi prata med Thomas att göra en kortare version av Rudolf sa de. 

Sen gjorde jag min succé, vilka fans jag fick sen i Luciatåget.  

När det blev året 2007 då kände jag att det ville jag fortsätta med, det var så roligt.  

2006  fick jag (Rudolf) ha på mig röda renhorn och stor pälsrock och bruna tassar i päls, mina 

sandaler under tassarna och brun pälsmössa.  

Jag liknade en ren. 

2008 fick Rudolf  ledigt vi hade inget luciatåg då.   

2009 och 2010 då blev det luciatåg igen. Då blev det bestämt att Rudolf inte skulle ha 

handmick mer och att han skulle dansa i stället, det blev bättre. 

Nu har det gått halvvägs genom Rudolfs 10år nu blir det nutid   

2011 när vi satt i dramasalen då kom Age och sa vi ska ha julshow sen börja vi träna och jag 

hade samma kläder, och nu spelade jag ett munspels solo. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolph_the_Red-Nosed_Reindeer.jpg
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2012 fick jag byta kläder till pälsjacka, tajta skinnbyxor, pälsvita stövlar och samma 

pälsmössa med renhornen på. Jag fick också hoppa in som bagare och tomtefar. 

 

 

 

2013 fick jag byta kläder igen till röd kostym, då kände jag mig som en man inte som en ren. 

Tack vare låten som jag kände mig som en ren.  

2014 och 2015 hade jag samma kläder, den röda kostymen.  

Nu har det gått 10 år för mig som Rudolf och nu har vi kommit fram till nyare tider och 

mordenare Lucia, Rudolf vill gå i pension. 

 

Fakta från Wikipedia:  

Rudolf med röda mulen, på engelska: Rudolph the Red-Nosed Reindeer, är en populär 

julsaga om en av jultomtens renar, skriven av Robert L. May 1939. Berättelsen har senare 

blivit sång, teater och TV, och översatts bland annat till svenska. 

Historien handlar om hur Rudolf, som blir retad och mobbad av de andra renarna för sin 

röda mule. Men en dimmig julaftonskväll säger tomtefar att Rudolf behövs för att tomtens 

släde skall synas bättre. Då slutar de andra renarna att reta Rudolf. 

 

   

Skrivet av Martin Fallhagen 27e sep 2016  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jul
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jultomtens_renar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_L._May
https://sv.wikipedia.org/wiki/1939
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5ng
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teater
https://sv.wikipedia.org/wiki/TV
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobbning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mule
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimma
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julafton
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4de
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Min historia om tomtemor 

Jag blir tokig på tomtefar som aldrig är hemma, tomtemor tycker att det är jobbigt att passa 

alla tomtenissar alldeles själv. 

Tomtemor vill ju ha tid med att gå ut och dansa, det är på dansgolvet som hon träffar alla 

kändisar som besökt Labanskolans julshow genom åren. Ni har väl sett när Jonas Gardell 

sjunger för vår lucia och Mark kommer in på scen, eller när Maria Montazami visade sina 

läppstift.  

 

2012 förvandlas tomtefar till Leif GW Persson och tomtemor tar hjälp av James Bond som 

hittar tomtefar, men tomtemor är avundsjuk på barnflickan eftersom tomtefar tycker att hon är 

fin. 

För länge sedan frågade Age mig om jag ville spela tomtemor, jag blev jätteglad för jag älskar 

att vara skådespelerska. Jag tycker om att spela tomtemor, hon har så röda fina kläder och så 

gillar jag att rappa tillsammans med tomtefar. 

Eftersom vi spelar på UKK så får vi förbereda oss bakom scen i logen, där blir vi sminkade 

och får byta om till fina kläder. Jag får också träffa ljudtekniker som hjälper mig med headset, 

när publiken kommer står vi bakom scen och är spända och nervösa. 

Även i år 2016 är jag tomtemor på UKK.     

 

 

Skrivet  av Therese Jansson 2016-09-27   
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                 KEN RING 

        

 

Ken Ring har varit min idol, och nu vill jag berätta lite för er om honom. 

Ken Ring är född 1979 i Bro. 

Han är en svensk rappare, har skrivit över 600 låtar. 

Han skriver oftast samhällskritiska låtar. 

Ken Ring växte upp i Hässelby, Stockholms kommun. 

Hans mamma Rebecca kom från Kenya och hans pappa kommer från Sverige. 

Mamman dog i cancer när Ken var 14 år. Efter det blev han hemlös. 

 

Ken Ring fick sitt stora genombrott med den självbiografiska låten ”Mamma”.  

Albumet Vägen tillbaka blev framgångsrikt. 

2013 var Ken Ring med i Så mycket bättre. Från "Så mycket bättre" fick han listplaceringar 

på Digilistan och Sverigetopplistan med sina tolkningar av Lill Lindfors "Rus" och av Bo 

Kaspers Orkesters "Människor som ingen vill se". 

 

Ken Ring är en i raden av hiphopartister som kommit ut med en självbiografisk bok: Livet. 

Boken berättar om Ken Rings sorger, glädje, musiken, familjen och mycket annat, samtidigt 

blottar sig många känslosamma händelser och det är svårt att inte känna stark empati med 

artistens liv och bakgrund. 

Han har haft det svårt och en jobbig uppväxt, tyvärr hamnade han hos farbror blå(polisen)  

 

 

 

 

  

    Skrivet av Abbe  Hammoud november 2016   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Digilistan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigetopplistan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lill_Lindfors
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Kaspers_Orkester
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Kaspers_Orkester
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis-NmmptDPAhWLjSwKHWbIApAQjRwIBw&url=http://alchetron.com/Ken-Ring-(rapper)-364495-W&psig=AFQjCNFZOpQycSt2W-X7neseRfeAOlktYg&ust=1476191041472876
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Min favorit är Ben10 
 

Ben 10 är en amerikansk tecknad TV-serie som hade premiär den 27 december 2005 på 

Cartoon Network. 

Skådespelaren som gör titelpersonens röst i den engelska versionen heter  

Tara Strong.  

Serien visas på Cartoon Network. 

 

 

Huvudroller 

Ben Tennyson                        Omnitrixen 

Ben var en normal pojke sin cykel spelade datorspel och ofta råkade i trubbel, men när han 

erhöll Omnitrixen så blev han en superhjälte och förvandlar sig nu till olika rymdvarelser när 

han vet att någon av hans vänner eller han själv är i fara. 

Gwen Tennyson   

 Gwen är Bens jämnåriga kusin och de bråkar väldigt ofta, även om de innerst inne tycker 

väldigt mycket om varandra. Gwen är en sådan person som vill tänka efter ordentligt innan 

hon gör någonting, hon vill gärna planera allting i minsta detalj. Hon är synnerligen 

intelligent, vilket ofta står i kontrast till Bens impulsiva beteende. Hon har länge inga andra 

sätt att bidra i strider än en väldigt skicklig gymnastikförmåga, men senare i Tv-serien får hon 

tillgång till en äkta magibok från en kriminell magiker nämligen Charmcaster. 

Farfar Max    

 Max Tennyson var en soldat som slogs mot Vilgax och andra utomjordingar innan han 

pensionerade sig, tillsatt i enheten Rörmokarna, som sysslade med utomjordiska hot. Det var 

under denna tid som Max mötte Vilgax för första gången, långt innan Omnitrixen fanns. När 

han upptäcker att Ben kan förvandla sig till olika rymdvarelser, så ser han till att Ben inte 

hamnar i alltför mycket trubbel på grund av det. Hans tid hos Rörmokarna gör honom till en 

expert på utomjordingar och hur man bekämpar dem.  

       Fortsätter på nästa sida  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiI7sehupvPAhVBCCwKHUUUBeIQjRwIBw&url=http://ben-10-clipart.disneyimage.com/&psig=AFQjCNGBlCNh64aoIA7vwp93DQfMJu0l5A&ust=1474375323341594
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhheXIo4zPAhXJliwKHVT2DFEQjRwIBw&url=http://fritchen.blogg.se/2009/april/&psig=AFQjCNEcjKdudnc4o1EkIyRhSJjdP8JByg&ust=1473853076849454
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKiq3iupvPAhVJ_SwKHTZbCAoQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Gwen_Tennyson&psig=AFQjCNG6X7bIgjYHfHte0XUSqvcYXH-u_g&ust=1474375454963459
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM2ffXvJvPAhUGWiwKHQ2-BHYQjRwIBw&url=http://www.fanpop.com/clubs/ben-10-omniverse/images/37125936/title/grandpa-max-photo&psig=AFQjCNFBW3vhgySR1Vaw61ssGzX2UoPSaA&ust=1474375972768057
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Andra figurer i Tv-serien (fienden) 

Vilgax  

Vilgax är en ondskefull rymdvarelse som vill ha Omnitrixen. 

Kevin 11  

Kevin var en elvaårig hemlös pojke som Ben träffade i New York. Kevin hade en naturlig 

förmåga att absorbera energi, 

Dr. Animo  

Dr. Animo är en galen vetenskapsman, f.d. veterinär och expert på genetisk mutation. 

Zs'Skayr (Skuggan)  

Zs'Skayr var fångad som en av Ben's varelser, Skuggan.  

 

 

 

 

 

Andra viktiga figurer 

 

Carl Tenyson  

Carl är Max son och Bens pappa och Gwens farbror 

Azmuth  
Azmuth är skaparen av omnitrixen  

Wes  

Wes är en indian, en gammal vän till Max som kom till Bens hjälp. 

 

 

 

 

                               Fortsätter på nästa sida    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ondska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rymdvarelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heml%C3%B6shet
https://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
https://sv.wikipedia.org/wiki/Absorbtion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Galen_vetenskapsman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mutation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Omnitrix-varelser
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indian
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik2rXbvpvPAhWDliwKHTk3BqkQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Vilgax&psig=AFQjCNE0ES9J1rrmYZ3hg43oo5swWwmcVQ&ust=1474376510635169
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt8YmNv5vPAhXEkSwKHXARD9gQjRwIBw&url=http://villains.wikia.com/wiki/Kevin_Levin&psig=AFQjCNF-kbhhU6HXITBAAr3fnmNWD4NIjQ&ust=1474376628720334
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzrv6zwpvPAhVGWiwKHScOBTQQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Aloysius_Animo&psig=AFQjCNG05TJP5wCPa2IsUHUstwxlAgFFRw&ust=1474377513367967
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0kZDWwpvPAhVGiSwKHbS_BZkQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Zs'Skayr&psig=AFQjCNHCwbFkefkSs0S2kc1oISvQJnZhNw&ust=1474377581381414
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK99aGw5vPAhXCEiwKHYzHAkIQjRwIBw&url=http://benult.wikia.com/wiki/Carl_Tennyson&psig=AFQjCNFuMr5PT81sVOifkiAbFeK9ejWbcg&ust=1474377683344762
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji2eihw5vPAhVIWCwKHRbZAP4QjRwIBw&url=http://ben10fanfiction.wikia.com/wiki/Azmuth_(Solo)&psig=AFQjCNGmPTrM52Q06Znxgu_sVN5oERC2hg&ust=1474377746170580
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlZ3Dw5vPAhVCDiwKHa6gBEcQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Wes_Green&psig=AFQjCNGbpbx86rja006aLHHGbdcPWHVb2g&ust=1474377813965976
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Kai  

Kai är Wes barnbarn, och försökte också hjälpa till när Ben verkade förvandlas till varulv. 

Ben blev kär i henne första gången han såg henne, men de skildes åt på en någon dåliga 

termer. 

Ishyama  

Ishyama är en tv-spelsfigur som har skepnaden av en sumokrigare 

 

 

 

 

 

Phil  

Phil var en kollega, arbetspartner och vän till Max när de båda var soldater i enheten 

Rörmokarna  

Xylene  

Xylene var den rymdvarelse som kommenderade det rymdskepp som Vilgax anföll för att 

komma åt Omnitrixen, och det var hon som sände iväg Omnitrixen till Jorden 

Tetrax  

Tetrax är en petrosapien som var med Ben på avsnittet Hunted. Han och Ben lykades vinna 

över sina före detta kollegor Sixsix  

 

 

 

 

 

Skrivet  av  Gustaw Scuka september 2016 

   

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5vNTlw5vPAhXE1ywKHdALBYMQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Kai_Green&psig=AFQjCNERYltq-utf0L3v8X4keNlLDjYyBw&ust=1474377879954614
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqtMz_w5vPAhUBFywKHVBtCm4QjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Ishiyama&psig=AFQjCNFToihF0QrwKBCXzk30bQdnTv5JQw&ust=1474377942639131
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkOmdxJvPAhXEjywKHa4MBGQQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Phil_Billings&psig=AFQjCNEocftTTJoNpieKHcyO8xNZ1o6P4g&ust=1474377993590522
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2dq0xJvPAhWJ2SwKHWj7BlwQjRwIBw&url=http://bbobsan.deviantart.com/art/Xylene-452108269&psig=AFQjCNHei3tbGbFMTMmCwxhy_usd6Mo0WA&ust=1474378054408765
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAzsPZxJvPAhXBFywKHSTBB6sQjRwIBw&url=http://ben10.wikia.com/wiki/Tetrax_Shard&psig=AFQjCNHQVWwQinfWAD06d7EbIrgYxcjozg&ust=1474378133578336
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijrtKvu9fOAhXKFCwKHa_zDSUQjRwIBw&url=https://twitter.com/bentennyson1510&psig=AFQjCNHQZAVouUSz5CDPcaY37luHrYAVUQ&ust=1472038856415807
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   MITT JOBB      
Kristoffer svarar på frågor om sitt jobb november 2016 

1. Hur trivs du på ditt jobb?  

-Jag trivs bra 

2. Hur kommer du till jobbet?  

-Jag kommer med omsorgstaxin som hämtar och lämnar mig varje dag. 

3. Hur länge jobbar du om dagarna?  

-Idag jobbar jag till kl.15.00 

4. Är du trött när du kommer hem från ditt jobb? 

- Ja, jag somnar ibland i taxin 

5. Är du ledig på alla loven? 

- Nej jag har valt att jobba på höstlovet. 

6. Vad jobbar du med?  

-Städar toaletterna nästan varje dag, äter med eleverna, rastvakt, städar matsalen efter lunchen 

och är fritidspersonal. 

7. Har du ett eget arbetsschema som du jobbar efter? 

- Ja jag har en bok som jag läser i vad jag ska göra just den här dagen. 

8. Har du många kollegor?  

-Ja det är många, Lisen, Elfa, Maarit, Ulla, Sevda, Lisa, Ida, Jens, Aso, Anna, Martin, Tessan, 

Jessica, Abbe, Gustaw, Hampus  

9. Vad brukar du göra när du jobbar på fritids? 

- Börjar med vila och avslappning sen har vi samling och då pratar vi om vad vi ska göra på 

fritids. Vi har upprop och ser vilka som är där. 

Efter det äter vi mellis, först får alla gå och tvätta händerna och sen sätta sig och äta 

mellanmål. Efter mellis gör vi olika aktiviteter tills elevernas taxibilar kommer och hämtar 

dem. 

10. Vem är din chef på jobbet?  

-Annika 
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                     Bruden 

 

                                

                              

 

                 Bruden och gentlemannen 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih-ZX-0vXPAhXE3CwKHdHfCP4QjRwIBw&url=http://se.123rf.com/photo_15393869_bra-llop-tecknad-brud-och-brudgum.html&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNG3K5f-L-QNtZaVmyQIVt61JWvuEQ&ust=1477474321158815
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  Rock stil 
     

  Här ser vi Jessica i sin tuffa rockiga 

stil 

 

 

                                  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjhqfP_0fXPAhUBhiwKHWoaBYEQjRwIBw&url=http://se.dreamstime.com/arkivfoto-vektor-fr-stil-fr-skalle-fr-illustrationrockrulle-image9889000&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNHZGZ4rSPYPQWMtOQJeEQFBXi7uwA&ust=1477474039140138


12 
 

      

                

Vardags klädsel, passar bra på kafferep! 

 

                      

 

 

                        Den sportiga tjejen, här ska det bli åka 

av  

 

                    

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4tes0vXPAhXEDSwKHb_RDsUQjRwIBw&url=https://se.dreamstime.com/stock-illustrationer-musikalisk-affischdesign-fr-vektor-vattenfrgflckbakgrund-jazz-vaggar-stilaffischtavlamallen-fr-kortet-broschyr-image72712117&bvm=bv.136593572,d.bGg&psig=AFQjCNHZGZ4rSPYPQWMtOQJeEQFBXi7uwA&ust=1477474039140138
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0te2x0_XPAhUGFiwKHfuxBDQQjRwIBw&url=http://www.zingland.se/1950-tals-hemmafru-maskeradset&psig=AFQjCNHpqgU2YUAo6OsARFnlOEqXPiW_SQ&ust=1477474429739280
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://rrhr.com.au/category/job-search/&psig=AFQjCNFFoTdCm9TnqKY2ML2g9-jvsZ5YaQ&ust=1477474518351234
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Martin har intervjuat  Age!     

 

          

 

1. Hur länge sedan var det som du startade Labanskolan? 

- Skolan startade 1997 i Stabby backe. 

 

2. Har det varit roligt att vara chef? 

- Det roligaste med att få vara chef är när man får arbeta med härliga elever, 

föräldrar och personal men man har ett stort ansvar. 

 

3. Vad jobbade du med innan du startade Labanskolan? 

- Innan jag startade skolan så jobbade jag på landstinget i en särskola, och innan 

dess på DV med vuxna förståndshandikappade. 

 

4. Hur kommer det att funka när du slutat? 

- Jag vet att skolan och hela verksamheten kommer att vara en bra verksamhet även 

om jag inte finns där, jag kommer att finnas som stöd så länge jag behövs. 

 

5. Vad ska du göra när du är ledig? 

- Då ska jag vara mycket med mina barnbarn och resa lite, försöka njuta av livet. 

 

6. När ska nästa kabaré spelas, den sista var 2013 det var Indien? 

- Jag hoppas att Lina kan ta tag i drama/teater undervisningen när hon är tillbaka. 

 

7. När startade ni Labankorttids? Hur många elever har ni haft på korttids? 

- Korttids startade 2001 och hur många som bott på korttids vet Anna bättre. 

(43 barn har varit på korttids sedan starten 2001, Annas kommentar) 

 

8. När startade ni daglig verksamhet? 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLD09djPAhVGMJoKHVRsBiQQjRwIBw&url=http://www.artvalue.com/auctionresult--milles-carl-wilhelm-vilhelm-18-skridskoprinsessan-1369744.htm&bvm=bv.135475266,d.bGg&psig=AFQjCNFvcggXv8gmsmz16UITITsoOreyIQ&ust=1476487073058280
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- DV startade 2005 när Tessan och Kristoffer tog studenten, det var ett önskemål 

från föräldrarna att de skulle få jobba på skolan. 
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DAGLIG VERKSAMHETS KRYSSET
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   Fallhagen Film         

Först gjorde jag korta bitar med egen kamera, sen blev det en filmare och då körde filmteamet 

igång. Efter 2 års väntan var det 2014 den 9:e maj då hade vi vårt första möte.  

 

Den 17e och 19e maj började vi filma fram till 21 augusti, sen blev det mina första 

föreläsningar och visningar och nu har det gått 3 år sen jag har gjorde film 1.    

I augusti 2015 hade vi möte om en film till. 

Jag hade skrivit 13 papper om några saker och när Lasse såg det tyckte han att det var några 

delar som var bra. Det gör vi som scener i film 2 sa han, sen började vi och spelade in i 

september. 

 

                          

 

 

Film 3 i de första 2 filmerna började jag inspelningen i februari till maj och augusti till 

september. När 3:an skulle spelas in började jag i maj till juli och augusti, inspelningarna i 

oktober och november för det blev bråttom då att bli klara.  

 

 

Vill du veta mer om mina filmer gå in på Facebook och sök på FallhagenFilm!  

Skrivet av Martin Fallhagen november 2016   
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Hampus tips! 
 

 

             

    Bra musik och roliga texter! 

    

    Visste du att Mora Träsk…… 

Består av Leif Walter -sång & lekledare samt gitarristerna Felix André och Ingemar 

André som turas om att kompa Leif under turnéerna. 

     Bildades 1971 som ett 5 mans rockband 

       Har sålt över enmiljon trehundratusen (1 300 000) barn-album 

       Har sålt 500 000 sångleks videor 

       Gjort 5000 live framträdanden 

       Tror att barn som rör på sig blir Gladare och Smartare 

 

       Skrivet av Hampus Lindh december 2016     

 

 

 

Nästa nummer av tidningen kommer ut våren 2017!! 
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