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TB1625
Hösten 2021

Idrotter
Dans, innebandy, basket, frisbee,
volleyboll, boxning, klättring m.m. 
Läs mer på tegelbruket.org/idrott 

Replokaler och musikstudios
Både utrustade och tomma replokaler:
www.tegelbruket.org/musik

Örebro Tjejjour
Verksamhet för tjejer som har 
behov av att prata med någon. 
Inga problem är för stora/små.

Skapande & teater
Från idé till teaterföreställning? 
Många möjligheter finns! Kontakta 
marcus.modig@sensus.se

Ramper
På Tegelbruket finns ramper för skejt, 
BMX och kickbike. Du med TB-kort har 
fri tillgång alla husets öppettider.

TB Action
Fritidsaktiviteter för ungdomar med 
funktionsnedsättning. Läs mer på 
tegelbruket.org/tbaction

Höstens arrangemang

Håll koll på Tegelbruket i sociala medier 
och på webben för aktuell information och 
nyheter om alla våra verksamheter.

facebook.com/tegelbruket
@tegelbruketorebro

tegelbruket
#tegelbruketorebro

. . . och mycket mer! Läs mer om alla möjligheter på
www.tegelbruket.org

8/10 Re:opening  5-7/11 LAN
16/10 Grafitti Jam m. Dans/DJ  27/11 Tjejkväll - Tjejjouren 15 år
29/10 Skräckvandring  11/12 TB night
30/10 Tjejkväll - halloween 18/12 Tjejkväll - julfest

Fler möjligheter
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16:30-18:30  Plugga på TB studiestöd - Mattecentrum
18.30-20.30 TB Voice - sångcoaching 
20:00-21:00 Gymintro
20:30-22:00 Ultimate frisbee

19:00-23:00 Klättring 
19:00-23:00 Dans – drop-in i Multihallen
20:00-22:00 TB Käk - mat för 20:- i cafét
20:00-22:30 Stora hallen - olika aktiviteter varje vecka
20:00-22:30 Basket
23:00-01:00 Nattsport – basket, fotboll och e-sport

16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready
18:00-21:00 Musikstudio med ledare
18:00-21.30 Prova på E-sport - öppet för alla
18:00-21.30 Prova på E-sport - endast tjejer
18:30-19:30 TB Fys  - gruppträning
19:30-22:00 Dans - drop-in i Multihallen

19.00-21.00 Konst – prova på bl.a väggkonst (udda veckor)
19:00-23:00 Dans – drop-in i Multihallen
19:00-23:00 Klättring  
20:00-22:00 TB Käk - mat för 20:- i cafét
20:00-22:00 TB Happening - veckans höjdpunkt
20:00-22:30 Stora hallen - olika aktiviteter varje vecka
20:00-22:30 Basket
23:00-01:00 Nattsport – basket, fotboll och e-sport

16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready 
17:00-22:00 Tjejgym – fyspass kl. 18, gymintro kl. 19-20
18:00-21:00 Musikstudio med ledare
18:00-19:00 Basket - endast tjejer
19:00-20:00 Basket 
20.30-22.00 Innebandy Flex

Vissa aktiviteter riktar sig enbart till ett specifikt kön och vi välkomnar där 
alla som identifierar sig som det aktuella könet eller som ickebinära. 

13:00-17:00 Tjejgym – fyspass kl. 14.00

Måndagar

Fredagar

Tisdagar
Lördagar

Onsdagar
Söndagar

Drop-in-aktiviteter för dig som är 16-25 år
TB1625 HT21

16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready 
18:00-21:00 Musikstudio med ledare
17:30-18:30 TB Fys – gruppträning 
20.00-22.00 Dans - Drop-in i Multihallen

Torsdagar

Våra öppettider
Tegelbruket är öppet för TB1625 efter 
17 måndag-lördag till stängning. 
Specifiika tider gäller för tex gym och 
lov. Håll koll på tegelbruket.org.

TB Ungdomscafé
Du som tillhör TB1625 har rabatt-
erade priser i vårt ungdomscafé!

Plugga på TB!
På Tegelbruket finns flera 
ytor anpassade för plugg 
som går bra att använda 
under våra öppettider för dig 
16-25 år . Måndag-fredag 
9-21 erbjuds mellanmål och 
vissa dagar erbjuder vi även 
studiestöd, se programmet!

TB1625
Du som är mellan 16-25 år (född 2005 tills      
dagen du fyller 26 år) har rätt att köpa TB-kort. 
Ett TB-kort ger dig tillgång till alla aktiviteter 
i aktivitetsprogrammet, samt mycket av det 
du kan läsa om på baksidan. TB-kortet kostar 
100:-/år och för 50:-/månad kan du lägga till 
gym. Håll utkik i våra sociala medier efter 
aktiviteter märkta med TB1625! 

Simon  Jones


