
STREETMEKKA
GA

ME ESBJERG
TILBUD TIL FOLKESKOLER og institutioner
I 2016 åbnede GAME gadeidrætshuset ’GAME Streetmekka Esbjerg’ i samarbejde med 
Esbjerg Kommune i en udtjent industribygning på 2.800 kvadratmeter. Lige siden har 
GAME Streetmekka Esbjerg inviteret tusindvis af børn, unge og voksne inden for til blandt 
andet streetbasket, gadefodbold, parkour, dans, skate, scoot, street art og fede events 
fyldt med alt det bedste fra streetkulturen. I tidsrummet mellem kl. 8 til 15 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. 

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

HÅNDVÆRK & DESIGN:
Ideudvikling, produktrealisering, evaluering (Street art, design og 
produktion af t-shirts)  

DANSK/SAMFUNDSFAG:
Fremstilling, fortolkning og kommunikation af sociale og kulturelle 
forhold (Rap og tekstskrivning)

BILLEDKUNST:
Billedfremstilling, tegning, grafik, maleri (Street art og graffiti)

Kontakt
31 41 50 55

esbjerg@game.ngo

GAME Streetmekka Esbjerg
Nørrebrogade 1c

6700 Esbjerg
game.ngo

gamestreetmekkaesbjerg

ET BESØG I GAME STREETMEKKA UNDERSTØTTER BL.A. 
FØLGENDE LÆRINGSMÅL:

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



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.

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. Park-
our som idrætsform er utrolig fleksibel og 
skalérbar, hvilket betyder, at alle uanset 
niveau eller fysisk form kan deltage i den 
samme træning. 

Falder valget på en workshop i streetbasket, 
bliver eleverne varmet godt op med en ræk-
ke 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.

Med en workshop i street art bliver elev-
ernes kunstneriske og kreative sider udfor-
dret. Vores instruktører viser teknikkerne til, 
hvordan man med samarbejde og idéud-
vikling kan opnå nogle fantastiske resul-
tater. Der er også mulighed for at kreere 
graffiti-design på t-shirts. 

Vil du lære at stå på løbehjul, eller måske 
have finpudset dine skills? Med en work-
shop i scoot får deltagerne hjælp fra vores 
seje instruktører til at komme godt afsted. 
Det betyder ikke noget, om det er første 
gang, man står på et løbehjul, eller allere-
de er klar til at suse ned ad ramperne. Alle 
bliver udfordret på det niveau, de befinder 
sig på.

Falder valget på en workshop i skate, så er 
I havnet det rette sted, hvadenten eleverne 
er nybegyndere eller øvede. Vores dygtige 
instruktører står nemlig klar til at instruere i 
de grundlæggende, basale teknikker i at stå 
på skateboard, men de har også kompe-
tencerne til at udfordre de øvede med gode 
tips og tricks. 

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 turner-
ing i gadefodbold.

DANSPARKOURSTREETBASKET

STREET ART

SCOOT

SKATEGADEFODBOLD

Max. 15 deltagere pr. instruktør.

Max. 15 deltagere pr. instruktør.

Max. 12 deltagere pr. instruktør. Max 15 deltagere pr. instruktør.Max 15 deltagere pr. instruktør.

Max. 15 deltagere pr. instruktør.Max. 15 deltagere pr. instruktør.


