GRATIS!

FEB/MARS
& SPORTLOV
01

|

2019

& LUND

FÖR FAMILJER MED BARN 0–13 ÅR
DIN GRATISGUIDE TILL ALLT KUL SOM HÄNDER I MALMÖ, LUND & VELLINGE MED OMNEJD

HÄMTA
BARN I MALMÖ
GRATIS!
Barn i Malmö kan du
hämta gratis på turistbyråer,
bibliotek, sportanläggningar,
butiker, museer och vård
centraler i Malmö-/
Lundområdet.
På www.barnimalmo.se
hittar du en komplett lista.

BARNIMALMO.SE

Fler aktiviteter, tävlingar
och annat kul hittar du på
vår hemsida;
www.barnimalmo.se

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO
BARN I MALMÖ
Postadress:
Hammarlund Kommunikation
Krukmakaregatan
234 37 Lomma
www.barnimalmo.se

Hej vinter nu vill vi ut och busa i snön!
Ett litet fint smakprov har vi fått men
visst läntgar väl alla kidsen efter mera
snö för att få leka ute i snön, pulka,
snögubbar, snölyktor, snöbollskrig,
snöänglar, skridskor, skidor...ja allt det
där som hör vintern till. För att inte tala
om utefika med varm choklad, grilla
över öppen eld... Så länge kan man ju
snöra på skridskorna och åka i Folkets
Park eller någon inneanläggning.
Vad mer är det som pågår omkring
oss? Som alltid finns det ett stort utbud
av barnaktiviteter för alla smaker och
plånböcker - det är bara att ta för sig!
Du hittar massor med tips i denna
guide men också på vår hemsida.

Annonser: Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
annons@barnimalmo.se
Redaktion: info@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:
Agneta Hammarlund
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Upplaga: 13.000
Grön cykeldistribution inom Malmö och
Lund av MOVEBYBIKE

Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör

Med reservation för ändringar och fel i
innehållet.

Justeringar på öppettider/speltider
och priser förekommer. Kolla alltid
hemsidorna eller ring arrangören!

Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!
www.facebook.com/BARNiMALMO
3041 0140
TRYCKSAK
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PREMIÄR 15 MARS

BILJETTER malmoopera.se
FÖRLAG

På FACEBOOK tipsar vi dig
om allt kul som händer i
helgen, tävlingar och annat
man inte får missa!
facebook.com/BARNiMALMO

På HEMSIDAN hittar du mer
info om aktiviteterna samt
även allt som inte fick plats
eller hann komma med här.
www.barnimalmo.se

Justeringar på öppettider/
speltider och priser
förekommer. Kolla alltid
hemsidorna eller ring
arrangören!
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Music Theatre International (Europe) Ltd

VINTERKUL
SPORT & RÖRELSE / DJUR
MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR
BIM-KRYSSET
I NATUREN & GOTTESUGEN
KREATIVT
VALENTINPYSSEL
BAD
BARNENS SCEN
TEATER, DANS & MUSIK
PÅ BIBLIOTEKEN

Malmö isstadion är stängd för allmänheten
och
med januari 2019 pga byte av ispist. Vill ni till
åka
finns Kockum Fritid eller kanske utomhusisar enl själva
neda

VINTERKUL

ytterskor, puckar eller klubbor på isen.
Lugn, härlig åkning moturs som gäller.
På skolloven har vi extraöppet.
UTHYRNING AV UTRUSTNING
Sportshopen hyr ut skridskor 50:-/
par, hjälm 20:-/st och slipar dina egna
skridskor för 60:-/par. All utrustning
som hyrs får endast befinna sig inne
på Kockum Fritid.

CIRKUS & TROLLERI

SKRIDSKOBANA FOLKETS PARK
Läckert upplyst och alltid till tonerna
av skön musik. Isbanan är öppen alla
dagar 10-21. Vid dåligt väder kan vi
behöva stänga. Håll utkik på vår Facebook, där informerar vi om isbanan
är stängd. Öppet tom 3 mars.
SKRIDSKOUTLÅNINGEN: skridskor
och hjälm kan lånas gratis! Strl 25 till
46. Skridskoutlåningens öppettider:
Vardagar: 15-18. Helger: 10-16
Sista utlåning av skridskor 30 min
innan stängning, så personal ska ha
möjlighet att samla in alla skridskor.
SKRIDSKOSKOLA se nedan.

ej betämd färg

Entré: Vuxen: 40:- (25:- inkl förmånskort) Barn: 25:- (4-17 år).
Var? Kockum Fritids ishall, Västra
Varvsgatan 8, Malmö
www.kockumfritid.se

KOM & SE!

KREATIVT!

SKRIDSKOSKOLA MED
FRILUFTSFRÄMJANDET

Varje söndag 10-12 har Friluftsfrämjandet skridskoskola. Alla är välkomna
att delta!
Under Sportlovet 18-22 februari är det
skridskokul med Friluftsfrämjandet
kl. 10-14.

SKRIDSKOSKOLA,
KOCKUM FRITID

Skridskoskola för barn 3 år och äldre
hos Slottsstadens Konståknings
Klubb. Kom och lär dig åka skridskor
i lekfull miljö och lär dig grunderna i
konståkning.
Vårterminen jan-mars avslutas med
stor isshow för alla åkare.

JULMARKNADER
När? Se hemsidan

När? T.o.m. 4/3 om/när vädret tillåter
Var? Malmö Folkets Park
www.malmofolketspark.se

Var? Kockum Fritids ishall, Västra
Varvsgatan 8, Malmö
Tel. 076-288 55 05
www.slottsstadenskk.com

HÖSTMARKNADER
& MÄSSOR
BARNSKRIDSKOSKOLA

SKRIDSKO I RAOUL
WALLENBERGS PARK

Ett stenkast från Gustav Adolfs torg
kan små barn åka skridskor, när
vädret tillåter, på den lilla isbanan där
det annars är en fontän.

MED FRILUFTSFRÄMJANDET

Lär dig åka skridskor framåt, bakåt,
svänga och bromsa. För barn 4-10 år.
Från mitten av oktober till början av
mars (ca 15 gånger/säsong).
Avgift: 750 kr för hela säsongen + 100
kr i medlemskap i Friluftsfrämjandet

ej betämd färg

LEK & KUL
INNE
När? Nybörjare sön 10.15-11.15

När? Prel t.o.m. 31/2
www.malmo.se

SKRIDSKOÅKNING I NATUREN

Om och när det fryser till... På Malmös dammar kan du åka skridskor
när isen är över 12 cm tjock.
Här sätts det skyltar som visar när du
får åka: Bulltofta rekreationsområde,
Pildammarna, Öresundsdammarna,
Husie mosse, Kristinebergsparken och dammen vid golfbanan i
Käglinge. Tänk på att isarnas kvalitet
snabbt kan ändras, så var försiktig!

Var? Kirsebergs ishall
Tel. 040-27 11 21
www.friluftsframjandet.se/malmo/
skridskoskola

FÖR FÖRÄLDRAR

SKRIDSKOÅKNING PÅ
KOCKUM FRITID

PÅ STRANDEN

Ishallen är öppen till v.17 för allmän
åkning under följande tider:
Ons kl 17-21 – allmän hockeykväll,
puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11-14:30 – allmän skridskoåkning, rek. för små barn. Inga
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SKRIDSKOSKOLA MED
SK SKRINNAREN

I SK Skrinnarens skridskoskola lär sig
barnen grundläggande skridskoåkning. Träningen är varierande med
lekar, koordinationsbanor, tävlingsmoment mm. Kom och prova!
Egna skridskor eller låna av klubben.
Ta med hjälm och handskar.

Lör: kl 16–19, Sön: kl 11–14
LILLA RINKEN
Lör: kl 17–19 (klubba tillåten)
Sön: kl 11–13 (ej klubba)
Entréavgifter: Vuxna: 50 kr.
Barn/ungdom (5–17 år): 35 kr.
Familjeårskort: 600 kronor
Vuxen årskort: 300 kronor
Barn årskort: 200 kronor
Det finns uthyrningsskridskor i
storlekar 27–47 i hockeyskridskor
och 32–42 i konståkningsskridskor, så långt lagret räcker.
70 kr/par (ej förbokning)
Lilla rinken kan hyras för barnkalas, klassfester etc:
ishallen@lund.se
Var? Stattenavägen 25, Lund

PULKA OCH SKIDOR PÅ
BULLTOFTA, MALMÖ

När det är vinterväder i Malmö
kan du åka pulka och skidor på
Bulltofta rekreationsområde!
PULKABACKE - I områdets
västra del finns en pulkabacke i
närheten av Bangolfbanan.
SKIDBACKE - Vid Flansbjer i rekreationsområdets östra del finns
en 150 m lång skidbacke med
toppen 30 meter över havet.
SKIDSPÅR - När vädret tillåter
anlägger Malmö stad preparerade
skidspår. Upplysningar Bulltofta
motionscenter, 040-34 26 11.
SKIDUTHYRNING. Priser: 0-8 år:
Gratis, 9-17 år: 50 kr, Vuxen: 100
kr. I priset ingår skidor, stavar och
pjäxor. Uthyrningen avser åkning
i Bulltoftaparken i max 2 tim. Utrustningen hyrs ut under Bulltofta
motionscenters öppettider men
ska vara tillbaka en timme innan
anläggningen stänger.
Var? Bulltofta rekreationsområde

PULKABACKAR MALMÖ/LUND

Häftiga, branta pulkabackar för den
äventyrlige finns i Kroksbäcksparken i Malmö och St Hans backar
i Lund. Men även de minsta kan
följa med för det finns små backar
också.

När? Söndagar kl 10.00-10.45
Var? Malmö Isträningsarena Hyllie
www.skrinnaren.com

ÅK SKIDOR PÅ VALLÅSEN

LUNDS ISHALL

VÅNGABACKENS SKIDBACKE

Öppettider (utökade tider under skollov): STORA RINKEN:

Drygt en timme från Malmö.
www.vallasen.se

Åk skidor på Skånes närmsta alp.
www.vangabacken.com

n.

kulimalmo.se
Massor av aktiviteter för barn 6–12 år!

FRITIDSBANKEN I MALMÖ

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med
sport- och fritidsprylar. Här kan man låna
utrustning t.ex. skidor, skridskor, inlines,
flytvästar, snowboards och mycket mer.
Utlåningstiden är 14 dagar.
Vi på Fritidsbanken tar också tacksamt
emot all utrustning och lånar ut den gratis
till andra personer. Alla får låna och allt är
gratis!
När? tis och ons kl. 10–18
Var? Kopparbergsgatan 8

GUBBEN IS

Gubben is berättar om vilka tider som
allmänheten är välkomna att åka skridskor i
Malmös ishallar.

www.malmo.se/gubbenis

TIPS för barn 6-11 år
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös
kalender och hitta din grej!
Sport, spel, pyssel och
massa annat skoj!
kulimalmo.se

TIPS för ungdomar 12-25 år
MALMÖ FOREVER
Hitta din grej!
Sport, hästar, spel? Eller
prova något helt nytt?
Massa aktiviteter för dig
som är ung i Malmö –
spana in kalendern och
hitta din grej.
malmoforever.se

HÖ

KOM & SE!
SPORT & RÖRELSE
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide
och våra andra attraktioner!
Minivärld för de allra minsta gästerna.

EXTREMEZONE

Extremezone är ett ca 4000 kvm
actioncenter med parkour, klättring,
foampit, extremtrampoliner, ninjabanor och VR Arena på Entré i Malmö.
Extremezone är byggt för att attrahera
barn, ungdomar och vuxna!
Trampolinstrumpor ska användas (kan
köpas på plats om du inte har egna).
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Mån–Tor: 145kr för 3 tim. Fre–Sön o
helgdagar: 145kr för 1 tim. Drop in
men boka gärna, speciellt under helger!

Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 85 kr (Årskort: 1300 kr)
Barn 2-17 år 159 kr (5-kort: 675 kr, 10kort: 1270 kr) Årskort: 1980 kr
När? Alla dagar kl. 10–19, för storhelger se hemsidan. www.leoslekland.se/

SPORTIGT NÖJE

PÅ BIBLIOTEKEN

När? Mån-Tor 12-20, Fredag 12-21
Lör 10-19, Sön 10-19.
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

BOUNCE MALMÖ

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

Clip‘n Climb erbjuder en ny form av
inomhusklättring som sätter ditt mod
och din smidighet på prov. Kom och
upplev färgglada klätterväggar och
hisnande utmaningar. Vi arrangerar
barnkalas, events, kickoff, möhippor
mm. Minimiålder för att klättra är fyra
år. 140 kr för 60 min.

SPORT & RÖRELSE
BAD

2 800 kvadratmeter adrenalinarena
med flera olika aktiviteter bl.a. trampoliner, en ninja warrior bana, big bag,
slam dunk, och ett freerun område. Vi
rek. att ni bokar innan. Under 110 cm
120:- . Över 110 cm 150:-

Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se

BUSFABRIKEN LEKLAND

Hoppa, leka, busa, stoja, springa,
pyssla, mysa och knasa sig så mycket
du vill. Busfabriken är ett stort inomhuslekland. Vuxna gratis, 1 år: 80:-,
2–17 år: 140:-

TEATER, DANS
& MUSIK
LEOS LEKLAND
BESÖK KÖPENHAMN
STADIONGATAN &
När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se

STORA BERNSTORP

Leos Lekland är Nordens största och
mest besökta leklandskedja. På Leos
Lekland hittar du alltid nya äventyr.
Kör ett pass med tusentals kvadratmeter lek, bus och äventyr – kör järnet

När? öppet alla dagar kl 10-20
Var? Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

JUMP TRAMPOLINPARK

Trampolinpark på nästan 3000 kvm
- för nybörjare som proffs, liten som
stor. Boka gärna i förväg.
Vardagar 149:-/3 tim. (0-6 år 75:-)
Helger/skollov 149:-/tim. (0-6 år 75:-)

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

THE LITTLE GYM

The Little Gym erbjuder ett varierat
utbud av klasser, läger och födelsedagskalas utifrån barnens ålder och
utveckling - från 4 månader till 12 år fyllda med rörelse, musik, lärande och
skoj. Dina barn kommer lära känna
nya vänner, nå nya milstolpar i sin
utveckling och stärka sitt självförtroende genom lekfullt lärande.
Våra föräldrar-barn klasser uppmuntrar tidig utveckling för alla åldrar - från
baby till småbarn - och lägger en god
grund för ditt barns viktiga tre första
år. Ett bra ställe att börja på! Se hemsidan för tid, pris och prova-på!
Var? Little Gym, Limhamnsgårdens
Allé 25, Limhamn. Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

Hälsoaktiviteter för blivande och
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varmvattenbassäng och en träningshall.
Här erbjuds profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och
minisim, olika former av träning för
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa,
första hjälpen kurs och mycket mer.
När? För kurser och tider se hemsida
Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

Få ut mest möjligt av varje steg i
ditt barns utveckling. Våra klasser
är fulla av färg, liv och rörelse - allt
eftersom barnen växer växer vårt
program med dom! Aktiviteter
från 4 mån - 12 år.

KUL I MALMÖ

BARNiMALMO.SE

PÅ

FES

DRAKENS LEKLAND

För att man
bara är litenMUSIK
en gång!

The Little Gym Malmö
www.malmo.thelittlegym.eu

FÖR

RUNDOSUND

Lekland för hela familjen med rutschkanor och klätterställningar. Lek och
ha roligt tillsammans - vågar du så
kan ni åka Sveriges högsta inomhusrutschkana. God och nyttig mat samt
enklare fika. Barnkalas. Barn under 1
år - gratis, Barn som är 1 år - 80 kr,
Från 2 år - 120 kr. Över 18 år - gratis.
Laserspel - 20 kr / spel och barn

Kom på en gratis
provklass!
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När? Mån-Tor 11–19, Fre 11–20, Lör
10–20, Sön 10–19. www.jump.se
Var? Jägersrovägen 177, Malmö

När? mån-fre 10-20, helger 10-18
Var? inne i Gallerian Center Syd i
Löddeköpinge

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!
När? Se hemsidan för mer info
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

FIL

VINTERKUL

KUL OM DJUR

DJUR
AKVARIET, MALMÖ MUSEER

Möt fiskar, reptiler, spindlar och andra
kallblodiga djur öga mot öga. Se
Nemo och hans vänner från korallreven, fiskar utan ögon och giftormar.
Vuxna 40 kronor. T.o.m. 19 år fri entré.

Cirka 80% av alla kända djurarter på
jorden är insekter.

TROPIKARIET I HELSINGBORG
Exotiska djur och insekter från olika
delar av världen. Djur som rör sig fritt.
Stor hajtank. Klapp-bassänger där
man får röra djuren. Världsdelsteman
(Sydamerika, Afrika, Madagaskar).
Kafé och butik. Entré: 0–2 år gratis,
3–12 år. 65 kr, vuxen 130 kr.

VIKINGAR
VIKINGAR & RIDDARE

När? kl. 10–17 alla dagar
Var? Malmö museer
www.malmo.se/museer

MALMÖ REPTILCENTER
"TERRARIET"

CIRK

När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com

På 500 kvadratmeter djungel kan du
bekanta dig närmare med ödlor, ormar, krokodiler, spindlar, sköldpaddor,
papegojor, apor och ekorrar m.m.
Öppet året runt. Entré: 14 år eller äldre
90:-, 5-13 år 55:-, Familj 270 kr.

I NATUREN

När? Sept-April: Mån–fre kl. 10–17,
lör–sön kl. 12–17
Var? Malmö reptilcenter, Folkets Park
www.malmoreptilcenter.se

KOM & SE!
SPORT & RÖRELSE
SPORTIGT NÖJE

PÅ BIBLIOTEKEN
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KlätteSPORT
& RÖRELSE
BAD
Ninja
banor

Ungefär 70% av alla djur som lever i
djungeln livnär sig på fikon.
Vilket djur har bäst luktsinne? Jo det
är elefanten som har bäst luktsinne i
hela djurriket.
Vem låter mest? Blåvalen kan göra
det högsta läten av alla djurarter. Med
sina 188 decibel kan de höras på hela
80 mils avstånd.

KREA

Snabba löpare: En hare kan komma
upp i en toppfart om hela 80 km/h
medan en gepard som kanske är det
snabbaste djuret på land kan komma
upp i nästan 100 km/h under korta
sträckor.
Men Det kan ändå vara kul att veta att
världens snabbaste djur alla kategorier är pilgrimsfalken, som kan nå 389
km/h när den dyker.
Vilket djur är tyngst då? Jo så klart
elefanten, en savannelefant kan väga
nästan 7 ton och ha en mankhöjd på
otroliga 4 meter.
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HÖS

FÖR

Parkour
Foampits
4000 m² med m
av aktiviteter! assor

TEATER, DANS
Fredsgatan 10 - Vån 3 på Entré
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

www.extremezone.se tel: 010-4106600

BARNiMALMO.SE

PÅ S
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FEST

FES

BESÖK KÖPENHAMN
MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

visningar och event. Ring för mer info.
Pris: 100 kr, barn 7–17 år 50 kr.

MUSIK

KULTUREN I LUND

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott,
Teknikens & Sjöfartens Hus, Kommendanthuset m.m. Entréavgift
museiområdet på Malmöhusvägen
(gemensam biljett) med Slottsholmen
och Teknikens och Sjöfartens hus.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri
entré, vuxen 40 kr
Öppet? Alla dagar kl. 10–17
Var? Malmöhusvägen, Malmö
www.malmo.se/museer

ifrån konstverk som fastnar arbetar
vi i Verkstan utifrån begrepp som
”abstrakt” och ”föreställande” konst.
Begränsat antal platser, först till
kvarn. Barn måste ha med sig ansvarig vuxen. Från 4 år. Fri entré!

Upplev konsten tillsammans! Moderna Museet är ett av Europas ledande
museer för modern och samtida
konst, med en samling från 1900-talet
och framåt. Kopplat till utställningarna ges ett spännande pedagogiskt
program för stora som små, samt en
rik programverksamhet.
Moderna Museet är en statlig myndighet med det nationella ansvaret
att samla, bevara, visa och förmedla
modern och samtida konst.

FAMILJEVISNING AV
ROSEMARIE TROCKEL
När? 20/1 kl 13

FAMILJEVERKSTAD ”ABSTRAKT
OCH FÖRESTÄLLANDE KONST”

Vi inspireras fritt av konstverken i
Rosemarie Trockels utställning Det
lika olika. Vad fångar din uppmärksamhet? Är det en form, en färg eller
kanske en känsla? Med inspiration

När? 27/1 kl 11.15-15, drop-in.

BABYVISNING AV ROSEMARIE
TROCKEL

INVIGNING - LEKUTSTÄLLNINGEN
HANS OCH GRETA

När? 12/2 kl 11.15, 13.15 och 14.15

FAMILJEVISNING
SPORTLOVSVERKSTAD

Kreativt skapande i Verkstan med
utgångspunkt i någon av de aktuella
utställningarna. Begränsat antal
platser, först till kvarn. Barn måste ha
med sig ansvarig vuxen. Drop-in, från
4 år. Fri entré!
När? 19-22/2 och 24/2 kl 11.15-15,

NYHET! FAMILJEVERKSTAD
PÅ FINSKA: CFR

Kreativt skapande i Verkstan med
utgångspunkt i utställningen Alias:
CFR med verk av Carl Fredrik Reuterswärd. Begränsat antal platser,
först till kvarn. Barn måste ha med
sig ansvarig vuxen. Fri entré!
När? 17/3 kl 13-15

FAMILJEVISNING
När? 24/3 kl 13

FAMILJEVERKSTAD

Kreativt skapande i Verkstan med
utgångspunkt i någon av de aktuella
utställningarna. Begränsat antal
platser, först till kvarn. Barn måste
ha med sig ansvarig vuxen. Drop-in.
Ffrån 4 år. Fri entré!
När? 31/3 kl 11.15-15,
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

MAZETTIS HISTORIA

29 januari - 25 augusti

På Malmö Chokladfabrik kan ni uppleva Mazettis historia samtidigt som
ni kan beställa en härlig choklad-fika!
Fri entré.
Öppet: Vard kl. 10–18, lör kl. 10–15,
sön stängt.

Möllev.4 ÅKARP 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur
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Kulturen är två kvarter i centrala Lund
fyllda av kulturhistoriska hus och
trädgårdsmiljöer som du kan besöka.
Stig in i husen och upplev livet i
staden och på landet, från medeltiden
och fram till 1930-talet. Välj bland ett
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

När? 17/2 kl 13

MODERNA MUSEET

Var? Malmö Chockladfabrik, Möllevångsgatan 36B, Tel. 040-45 95 05
www.malmochokladfabrik.se

GUIDADE VISNINGAR I CHOKLADFABRIKENS MUSEUM
Tis-fre kl.14 o lör kl.11 o 13. Med
reservation för helger, förbokade

Kom till Kulturen på invigning och
saftkalas när vi nu öppnar vår nya
lekutställning som denna gång har
tema Hans och Greta. Vi bjuder på
saft, kakor och tipsrunda!
Utställningsperiod 17/2 –12/1 2020.
När? Sön 17/2 kl 11-13.

SPORTLOV PÅ KULTUREN:
Mån 18/2-sön 24/2. Öppet hela lovet
kl 10–16, på onsdagen öppet på
södra området till kl 20. Mer info på
www.kulturen.com/sportlov
METROPOLIS - LUND PÅ MEDELTIDEN - Visning för barn (från 5 år)
mån–fre under lovet, kl 11–11.30.
BARN FÖRR I TIDEN - Visning för
barn (från 5 år) mån–fre under lovet,
kl 13–13.30.
HANS & GRETA-PYSSEL mån–sön
under lovet, kl 13.30–15.30. Drop in.
Välkommen till vår drop-in pysselstund med inspiration från sagan om
Hans och Greta.
BERÄTTANDE OCH SLÖJDANDE med inspiration från Hans & Greta.
För både barn och vuxna. Onsdag
20/2 kl 17.00–19.30.
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com/utstallningar

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM

Eslövs Leksaksmuseum roar såväl
gammal som ung. Vuxna kan gå på
upptäcktsfärd och hitta de leksaker
man själva minns från din barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt i målsmans sällskap.
När? Varierande öppettider. Se
hemsidan.
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

Kafé, aktiviteter och utställningar.
Familjelördagar med konserter och
teater. Möllegården kultur är en
kulturell mötesplats i Åkarp. Med
utställningar och aktiviteter av olika
slag, en innehållsrik butik och ett
hemtrevligt kafé vill vi locka gammal
som ung till givande kulturupplevelser. Möllegården kultur drivs av
Burlövs kommun.
LEKUTSTÄLLNING TORGET:
En tidsresa tillbaka till den tid då
bönderna kom in till staden för att sälja sina varor på marknaden. Här kan
barnen klä ut sig till torggubbar eller
madamer och delta i torghandeln.
När? T.o.m 25/8
Se hemsidan för öppettider.
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

STATARMUSEET I TORUP

Restaurerade miljöer. Här kan ni se
hur människor bodde och arbetade
förr. Här finns en lekmiljö utomhus
med utespel, sanddäck, balansstig,
styltor mm. Höns, tuppar, gris &
kaniner. Inomhus i Tidevarvet finns en
lekhörna och i Orangeriet har vi fyllt
träskåpet med spel, pussel och något
läsbart. Mysigt gammaldags café.

När? Se hemsidan för öppettider
Var? Torupsvägen 606-59, Bara (nära
Torups slott)
www.statarmuseet.com

med 170 olika ”prova-på” stationer. I
huset finns fem olika upptäckartorg.

När? Öppet: Ons-Sön kl.12-17. Storhelger se hemsidan.
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg.
Tel: 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com

föreställningar med olika teman/experiment - se deras hemsida för aktuellt
program.

BRIO LEKOSEUM, OSBY

GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG

När? Öppet: Fre-sön 11-16
Utökade öppettider under loven.
Var? Kreativum, Strömmavägen 28,
TOY WORLD
Karlshamn Tel: 0454-30 33 60
Blandning av miniland och monterutställ- www.kreativum.se
ningar. 500 kvm med tusentals leksaker
från 1960-talet till idag, tåg- och bilbanor, EXPERIMENTARIUM, DANMARK
musik, ljud, ljus och rörliga effekter.
Prova, rör, experimentera - aktiviteter
85 kr. för vuxen, 65 kr. för barn (2-12 år). indelat i olika temadelar. Dagliga

Ett leksaksmuseum där besökarna får
lov att leka. Barn vill oftast inte bara
gå runt och titta på föremålen – de vill
gärna få utlopp för sin leklust. Och här
finns det allt från lekhus och tågbana till
möjligheter att spela både traditionella
sällskapsspel och datorspel.
Entré och öppettider: Se hemsidan

Var? Tuborg Havnevej 7, Hellerup
www.experimentarium.dk

SPORTLOVSÖPPET på Nordens bäst
bevarade medeltidsborg. Program
ej klart vid vår pressläggning - se
hemsidan för mer info.
BORGVISNINGAR 2019: Guiden
anpassar innehållet i visningarna efter
gruppernas ålderssammansättning.
Var? Briovägen 1, Osby, Tel. 0479-19 296 Visningarna ingår i entréavgiften och
www.brio.se
inleds på borgtrappan. Även visningar
på engelska, tyska och teckenspråk.
Barn fri entré, vuxen lågsäsong 70 kr.
KREATIVUM, KARLSHAMN
Kreativum är ett Science Center för nyfikna i alla åldrar. 2000 kvm upplevelser

När? 18-24/2 kl 11-16
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

Hans och Greta
en lekutställning
Invigning 17 februari kl 11

Kulturen i Lund | www.kulturen.com
BARNiMALMO.SE
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Tack till Elin Hammarlund som gjort det roliga krysset åt Barn i Malmö!

JU

I NATUREN
KOM & SE!
BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar med rikt djuroch växtliv. Fina anlagda spår och är
du sugen på fika finns det ett café på
motionscentret. Vintertid om det är
snö - skidspår och pulkabacke.

Gottesugen!

HÖSTMA

Vanebildande lite nyttigare
godis som ger utmärkt
energi på vinterutflykten.

ej

SPORT & RÖRELSE

www.malmo.se/bulltofta

LE

250 g torkade fikon (ta bort stjälken)
2 msk kakao
3 dl müsli
100 g torkade aprikoser
1 msk rapsolja
2 dl havregryn
50 g hackade fikon eller russin
250 g mörk choklad

FÖR FÖR

SPORTIGT NÖJE

BOKSKOGEN I TORUP

Här finns många roliga aktiviteter och
temastigar att utforska för stora och
små; Skogslekplatsen med grillplatser,
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Naturstigen och Mattestigen. Alla temastigar
och aktiviteter utgår från Torups
friluftsgård där du även hittar kaféet.

PÅ BIBLIOTEKEN

Friluftsgårdens öppettider:
Må–to 9–21, fred 9–18, lö–sö 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

Skär den torkade frukten i bitar och mixa med kakao
utrört i 2 msk vatten (börja med hälften av frukten).
Mixa i resten av frukten och müslin samt rapsoljan.
Vänd ner havregryn och de hackade bitarna fikon/russin. Om det behövs rör massan smidig med lite vatten.
Kavla sedan ut massan mellan två bakplåtspaper. Smält
mörk choklad och bred över. Låt stelna och skär upp
lagom munsbitar. Förvara svalt i en burk. Mums!

SPORT & RÖRELSE
BAD

NATURUM SKRYLLE

Lunds största natur- och friluftsområde erbjuder vandringar i skog och
mark, fiskevatten och motionsspår.
Fina stigar för upptäksfärder i naturen,
Vilsestig, promenader eller löpning,
grillplatser som kan förbokas, naturum, kul linbana och mycket mer.

NATUR FÖR DE MINSTA
Sagostund runt elden, barn 0-5 år.
Efteråt finns möjlighet att grilla.

TEATER, DANS
När? Fre 22/2 kl 10-11
SPORTLOVSPROGRAM:
		
& MUSIK
Samling utanför naturum
för alla aktiKNOPPVANDRING - Lär dig att känna
viteter. Mer info på lund.se/naturum
igen
vinterns träd
BESÖK KÖPENHAMN
KNOPPVANDRING - Lär dig att känna
När? Lör 23/2 kl 10-11 och 13-14

igen vinterns träd.
När? Lör 16/2 kl 10-11 och 13-14.

UGGLOR LÄNGS ULASTIGEN Promenad i terräng, 3 km. Ta med
matsäck.
När? Sön 24/2 kl 10.30 -13

MUSEER &
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
UTSTÄLLNINGAR
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
När? Sön 17/2 kl 10.30
-13
UGGLOR LÄNGS ULASTIGEN Promenad i terräng, 3 km. Ta med
matsäck.

HITTA VILSE - Hur gör du om du
gått vilse? Promenad i terräng, 1 km.
Från 4 år.

MUSIK

När? Tis 19/2 kl 13-14.30
VEM SKÖTER SKOGEN? Varför fäller
vi träd i naturreservatet? Vi pratar
skog och tittar på när kommunen
gallrar träd i närheten. Du får ta med
en träskiva hem.
När? Ons 20/2 & Tors 21/2 kl 10-12		

www.lund.se/naturum

NATURUM FALSTERBO

Utgångspunkt för att upptäcka den
fascinerande naturmiljön på Falsterbonäset. Utställningar, utkiksplats och
kunnig personal som informerar och
anordnar olika aktiviteter. Här anordnas många barnaktiviteter. Fri entré.

PÅ STRAN

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE

I Snogeholm möter du ett skiftande
landskap med sandiga hedar, öppna
fälader, blöta alkärr, skir lövskog
och mörk granskog. Här finns stigar
för korta promenader eller långa
vandringar. Skåneleden går genom
området och det finns fyra stugor att
hyra. Nyrenoverat Besökscentrum
(tors-sön) med café "Villa Vandra" i
strövområdet. Gofika på helger!

FESTIVAL

www.skanskalandskap.se/strovomraden/snogeholm

FRILUFTSFRÄMJANDET

Kul i skogen för alla åldrar.
Skogsströvarna 7–9 år, Skogsmulle 5–6 år, Skogsknytte 2–4 år och
Skogsknopp 1–2 år. Häng med oss
ut! Vi erbjuder härliga naturupplevelser genom en mängd små och stora
friluftsäventyr! Tel. 040-27 11 21.

FILM

www.friluftframjandet.se

Öppettider tom 23/6 Ons-Sön 11-16,
under skollov oftast alla dagar 11-16.
Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

BARNiMALMO.SE
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KREATIVT

VATTENHALLENS
AKTIVITETER/SHOWER:
Passar alla från 5 år och uppåt.

JANUARI

VATTENHALLEN
Vattenhallen är fylld med upplevelser
och experiment samt shower.
För att besöka planetariet betalar ni
inträde till Vattenhallen samt biljett till
en visning. Se tider för shower och
andra programpunkter längre ner.

Ljudshow lördag 12/1, kl 13.00.
Elektronik (HelgXtra) 12-13/1.
Robotshow lördag 19/1, kl 13.00.
Programmering (HelgXtra) 19-20/1.
Rigmors Musikraket lör 26/1, kl 13.00.
Gör ditt eget musikinstrument
(HelgXtra) 26-27/1.
Workshop Programmering och
elektronik (del 1 av 3) söndag 27/1
(Obs! Anmälan krävs för att delta i en
workshop!).

ANNAT KUL

APRIL

VINTERKUL FEBRUARI

Forskarhelg Biologi 6-7/4:
Djur som flyttar: En utställning om hur
forskare från olika ämnesområden
forskar om hur djur som fåglar, fiskar,
insekter och fladdermöss flyttar för
att överleva. Hur hittar de rätt och
vilka strategier har de för att överleva?
Forskare är på plats och besökarna
får prova på olika aktiviteter.

DJUR

BESKRIVNING AV
SHOWERNA:

INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR:

Skjuta protoner och kittla elektroner en utställning om vad som händer i
ESS och MAX IV.
Medicon Alley - En utställning om hur
medicinsk teknik kan hjälpa till att
förebygga och bota sjukdomar.
Tarmkanalen - matens resa genom
kroppen. Guidade visningar i
Tarmkanalen lörd/sön - Biljett ingår i
entréavgiften, men måste bokas och
hämtas i receptionen.

PLANETARIET:

När mörkret faller i planetariet kommer stjärnorna fram. Du kan sitta ner,
titta ut i vårt universum och lära känna
en värld full av stjärnor, planeter,
galaxer och kometer. Planetariets
astronom finns tillgänglig under hela
visningen och svarar gärna på frågor
efter visningens slut.
Planetarievisningar:
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 15.30.
In English Sundays at 13.00.
Rek ålder från 5 år.
För att besöka planetariet betalar ni
entré till Vattenhallen samt biljett till en
visning. Biljettpris: Barn 5-18 år: 40 kr.
Vuxen 50 kr. 65+/student (leg) 45 kr.
Se vilka visningar som ges på www.
vattenhallen.lth.se (olika teman).

Atomresan lördag 2/2, kl 13.00.
Mera kemi (HelgXtra) 2-3/2.
Workshop Programmering (del 2 av 3)
söndag 3/2 (Obs! Anmälan krävs för
att delta i en workshop!).
Hjärnshow söndag 10/2 kl 13.00.
Kropp och knopp (HelgXtra) 9-10/2.
Workshop Programmering (del 3 av 3))
söndag 11/2 (Obs! Anmälan krävs för
att delta i en workshop!).
Robotshow lördag 16/2, kl 13.00.
Robotshow söndag 17/2, kl 14.00.
Programmering (HelgXtra) 16-17/2.

VIKINGAR
VIKINGAR & RIDDARE

SPORTLOV 18-24 FEBRUARI:

Experiment | Shower | Utmaningar
Mån 18/2 -Quantumshow kl 13 & 15
Tis 19/2 - Quantumshow kl 13 & 15
Ons 20/2 - Hjärnshow kl 13 & 15
Tors 21/2 - Kemishow kl 13 & 15
Fre 22/2 - Kemishow kl 13 & 15
Lör 23/2 - Fossiler med Johan kl 13
Sön 24/2 - Fossiler med Johan kl 13

KOM & SE!

VATTENHALLENS ÖPPETTIDER

På helger och skollov har vi öppet för
alla att prova på att experimentera! Vi
har då olika teman och ibland bjuds
det på tävling, show eller rykande,
bubblande föreställningar. Välkomna!
Lör-Sön kl. 12-17 (även skollov)

Atomresan lördag 2/3, kl 13.00.
Konstruktion (HelgXtra) 2-3/3.
Ljudshow lördag 9/3, kl 13.00.
Elektronik (HelgXtra) 9-10/3.
Workshop Kemi (del 1 av 3) sön 10/3
(Obs! Anmälan krävs för workshop!).
Robotshow lördag 16/3, kl 13.00.
Programmering (HelgXtra) 16-17/3.
Workshop Kemi (del 2 av 3) sön 17/3
(Obs! Anmälan krävs för workshop!).

PÅ BIBLIOTEKEN

BARNiMALMO.SE
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HJÄRNSHOW

LJUDSHOW

SPORTIGT NÖJE

John Ericssons väg 1, Lund
Tel 046-222 72 83
www.lth.se/vattenhallen

En experimentshow genom tiden
- från en atoms perspektiv. Med
glödheta och superkalla experiment
reser vi från stenåldern till modern tid
med hjälp av människans nyfikenhet
och finurlighet. Med människans
drivkraft av att vilja förstå omvärlden
får besökarna kännedom om atomens
byggnad, liv och påverkan. I resväskan har vi packat ledtrådar till experiment som berättar om hur atomen är
uppbyggd, elektronens excitation och
den allmänna gaslagen.

MARS

SPORT & RÖRELSE

ENTRÉ: Barn 0-4 år - Fritt. Barn 5-18
år - 55 kr. Vuxen - 70 kr. 65+/student
(leg) - 60 kr. Familj/grupp (upp till 5
pers) - 270 kr

ATOMRESAN

PLANETARIUMVISNINGAR
18-24 februari: 13.00 show in English.
Svenska kl 14, 14.45, 15.30 & 16.15.
Biljetter till planetariumshow köps i
receptionen. Rek ålder från 5 år.

Mån - Programmering
Tis - ons - Lysande experiment
Tors - fre - Mera kemi
Lör - sön - Fossil för nyfikna

V

CIRKUS

Med glödheta och superkalla experiment reser vi från stenåldern till
modern tid med hjälp av människans nyfikenhet och finurlighet. I
Hjärnshowen testar vi några knep för
att träna hjärnan och talar om vad
som händer när man lär sig något
nytt, läser sina läxor och hur hundar
och delfiner kan tränas. Vi försöker
också att besvara frågor som hur klok
(eller dum) hjärnan är, om det är bra
att glömma eller om det går att lura
hjärnan! Showen avslutas med att
hunden Neville visar sina bästa trick!

I NATUREN SportlovsXtra:

12

Temahelg om Vatten 23-24/3 med
anledning av Världsvattendagen.
Bajsresan lördag 23/3, kl 13.00.
Vattentema (HelgXtra) 23-24/3.
Workshop Kemi (del 3 av 3) sön 24/3
(Obs! Anmälan krävs för workshop!).
Atomresan lördag 30/3, kl 13.00.
Mera kemi (HelgXtra) 30-31/3.

J

HÖSTM

I Vattenhallens Ljudshow tas du
med på en resa bland delfiner och
ultraljudsapparater. Genom pruttljud,
knuffar och skrik blir du delaktiga i en
rad ljudexperiment då du får lära dig
om hur ljud blir till och vad ord som till
exempel ljudhastighet, frekvens och
infraljud betyder.
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ROBOTSHOW

En show som tar dig med på en resa
i robotarnas värld. Robotar kan verka
hur magiska som helst – men en
dator, en mobiltelefon eller en robot
följer bara instruktioner, de gör vad
vi människor har bestämt att de ska
göra. Under robotshowen har vi kul
med programmering! Vi lär oss att
programmera och styra en robot och
vi söker svar på vad robotar är duktiga på och hur en robot kan uppfatta
sin omgivning. Vi låter oss inspirera av
roboten NAO och utför tillsammans
en robotdans.

QUANTUMSHOW
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COOL MINDS
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Rigmor brinner för att fånga upp
glyttar från 3 till 100 år! Detta är en
föreställning som hon har skapat för
alla som fortfarande är i "pruttåldern"
(eller aldrig lämnade den). I denna
interaktiva föreställning Rigmors
musikraket - ett musikäventyr tar hon
med oss på en resa från minsta atom,
genom vårt solsystem och ända till
Pluto.

Lin

RIGMORS MUSIKRAKET

Cool Minds är ett lek- och vetenskapsland i Malmö. Tillsammans med
duktiga workshopsledare vägleds
barnen genom ett antal spännande
utbildningsworkshops där en kan lära
sig allt från DNA analys, IT, film och
media till att bygga en egen robot.
Hos oss kan barn i olika åldrar gå
kurser, ha kalas eller testa aktiviteter
under drop in. Vi har avdelningar inom
bland annat teknik, programmering,
biologi, kemi, film och skapande.
Under drop in kan man exempelvis
besöka vår keramik- och ljusverkstad,
titta i mikroskop, skapa stop motion
eller bygga med 3D-pennor. Allt både
lekfullt och lärorikt!
Även "Pop-up" i Burlöv Center.
Se hemsidan för aktuella kurser.
När? Mån-fre kl 12-18, lör-sön kl 1019, lovdagar kl 10-19
Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park,
Malmö Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se

En fysikshow som tar dig på en resa
genom vågor, musik, energi, ljus, färg
och laserljus. Showen visar på den
mikro- och nanovärld som forskarna
vid MAX IV-laboratoriet dagligen
arbetar med.

FILMTAJM
SPORTLOVSBIO
16-24/2 på
BIOGRAF PANORA
Se hemsida för filmtitlar och
visningstider.
www.juniora.bio
www.panora.se
Biograf Panora
Friisgatan 19 D - Malmö

SPORTLOVSÖPPET 18-24 februari 2019

Nyfiken på vetenskap
Öppet lördag-söndag
och skollov, kl 12-17

www.vattenhallen.lu.se | John Ericssons väg 1, Lund

Experiment | Shower
Byggsatser | Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

BARNiMALMO.SE
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VALENTINPYSSEL
Gör små söta bokmärken tillsammans med
barnen eller som en present till dem.
Det enda du behöver är garn och sax.
Lätt som en plätt!

Vira garn många varv runt tre av dina fingrar (eller en bit kartong). När du har
virat klart klipp av så det blir en lång bit garn över. Använd änden för att knyta
hårt runt mitten av hela "garnrullen". Den långa svansen som blir kvar kommer att
vara den del som ligger som en markör i boken. Klipp nu upp alla "garnloopar" och
putsa till med saxen till ett hjärta.

BAD
BAD
HYLLIEBADET

Undervisningsbassänger, varmvattenpool för de minsta, relaxavdelning.
Vattenlek med hinderbana, vattenrutschkanor och mycket mer.
Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
Tel 040-34 26 50
www.malmo.se/hylliebadet

Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

BADHUSET I TRELLEBORG

Äventyrsbad med vattenrutschbanor,

virvelkanal m.m. Barnpool. UndervisII NATUREN
NATURENningsbassänger.

KOCKUM FRITID

25 meters bassäng med sex banor,
undervisnings/ lekbassäng och
plaskbassäng. 28–29° C i vattnet.
Familjebad varje söndag kl. 11–15.
Var? V. Varvsgatan 8, Malmö
Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.se

RUNDOSUND

Hälsoaktiviteter för blivande och
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varmvattenbassäng och en träningshall.
Här erbjuds profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och
minisim, olika former av träning för
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa,
första hjälpen kurs och mycket mer.

MUSEER
MUSEER &
& UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGAR

VANNINGEN, VELLINGE

Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, träningsbassäng, bubbelpool
och bastu. Barn under 12 år får
endast bada i vuxens sällskap.
Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

När? För kurser och tider se hemsida
Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

OXIEVÅNGSBADET

Bad, plask och motionssim. Barn
under 9 år i vuxet sällskap. Babysim
och simundervisning.

DJUR
DJUR

Var? Fajansvägen, Oxie
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

BURLÖVSBADET

50-metersbassäng (27° C) och
25-meters grund bassäng (29° C).
Lekbassäng för barn upp till 6 år.
Var? Badhusv. 5, Arlöv
040 – 625 61 84
www.burlov.se

Profylaxkurser
Vattengympa för Gravida
Barnvagnsgympa Flowin
StarkoSund RundGång
Första Hjälpen för Föräldrar
Baby- och Minisim

TEATER
TEATER &
& MUSIK
MUSIK

PILÄNGSBADET LOMMA

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.

www.rundosund.com

Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

HÖGEVALLSBADET I LUND

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng. Undervisningsbassänger.

PÅ
PÅ BIBLIOTEKEN
BIBLIOTEKEN
BARNiMALMO.SE
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Vinterprogram p

I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr var det dansbana men nu
används huset för barnkultur. Läs gärna mer på: www.barnensscen.nu

Fri entré för pensionärer
i sällskap av betalande barn

YIDDISH REVOLUTION – LOUISE
LYNE & YIDDISHE KAPELYE

Yidish Revolution är ett konsertprogram med sånger om och från
förintelsen. En inspirationskonsert
med sånger på jiddisch och svenska.
Med musikens hjälp berättas historien
om förintelsen med medmänskilghet,
värme och allas lika värde i fokus och
skapar en reflektion runt historiska
och nutida händelser.
Spelas på förintelsens minnesdag.
Föreställningstid: 45 min
Ålder: Från 10 år
Biljettpris: 75 kr
När? 27/1 kl 14

FLYG MIG TILL MÅNEN –
MEMORY WAX

En poetisk dansföreställning för barn
5-9 år, som på ett lekfullt sätt närmar
sig existensiella frågor. Vad mer kan
vi skapa tillsammans? Gemenskap,
acceptans och fantasi får utgöra
rymdskepp som tar oss långt in i
det okända, kanske ända upp till
stjärnorna. Här blir våra drömmar
till verklighet på överraskande och
spännande sätt. Finns gränser eller
är de bara något vi hittar på? Vågar
vi drömma och fortsätta skapa, no
matter what?
Flyg Mig till Månen speglar det stora i
det lilla och uppmärksammar minnen,
detaljer och perspektiv som blivit
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bortgömda eller glömda.
Premiärfika 8/2 från kl. 16.30
Föreställningstid: 35 min
Ålder: Från 5-9 år & familj
Biljettpris: Premiär 60 kr, Vardag 35 kr
När? 8/2 kl 17, 4-5/4 kl 9.15 & 10.30

HJÄLTINNAN AV BASRA –
TEATER JALADA

Om mod, om gränslös kärlek till böcker och litteratur och om en hjältinna.
Historien handlar om Alia som är
bibliotekarie i Basra, Irak.
Alia älskar sitt bibliotek och böckerna
är mer dyrbara för henne än berg av
guld. Men så kommer soldaterna.
Alia förstår att om ingen gör något så
kommer alla böckerna att förstöras!
Upplev Basras gator på nära håll
genom en visuell scendesign. Det
blir en upplevelse som ger publiken
känslan av att vara där tillsammans
med hjältinnan Alia. Föreställningen
är baserad på verkliga händelser
från 2003 då Alia Mohamed Baker
räddade en stor del av Basras centralbiblioteks stora och delvis historiska
samling av böcker från förstörelse
och vandalisering. Spelas på svenska,
arabiska och engelska.
Föreställningstid: 30 min
Ålder: Från 5-7 år & familj
Biljettpris: 50 kr/ person helg, 35 kr
per person vardag
När? 9/2 kl 14, 20/2 kl 10 & 13

DRÖMJOBB

En taktil och visuell dansinstallation
som bjuder in dig till en plats för att
drömma om arbete. Vad är egentligen
arbete och vad är inte arbete? På den
här arbetsplatsen är vi alla arbetets
poeter. I installationens yta kan du
röra dig som du tycker om att röra
dig, det går också bra att vara stilla,
att betrakta är också att delta.
Vi kommer kanske inte ha upplevt
exakt samma sak, men alla olika upplevelser innebär att varje deltagare är
med och skapar verket på nytt varje
gång. Hur ser ett yrke ut? Hur klär sig
ett yrke? Hur rör det sig? Kom och
dröm med oss. Längd: 40 min
Ålder: Föreställningen är utvecklad
specifikt för att fungera för barn,
ungdomar och vuxna både med och
utan funktionsvariationer.
Biljettpris: 40 kr
När? 12/2 kl 17 & 19,13/2 kl 10 & 13

CLAROSCURO - MEMORYWAX

En dansföreställning nyfiken på former, figurer och leken mellan ljus och
mörker! Kan vi se ljus och färger även
om vi blundar? Ser saker annorlunda
ut i ett annat ljus?
I Claroscuro får ni följa med på en
upptäcksfärd som hyllar nyfikenheten,
de vardagligatingens hemligheter och
förändringens kraft – där något slutar
tar något annat vid.
Föreställningstid: 40 min
Ålder: Från 3-6 år & familj
Biljettpris: 50 kr helg, 35 kr vardag
När? 16/2 kl 14, 19/2 kl 9.30 & 11

TROLLERI & AKROBATIKSHOW

Magiske Måns har glömt bort hur man
trollar. Han vet inte vad man behöver...
en trollstav ! Han har glömt vad
man säger... Hokus Pokus Filiokus!
Barnen hjälper honom till rätta och
föreställningen kan börja! Med häftiga
trolleritrick och hisnande akrobatik.
Här läggs tonvikten på att roa och engagera. En show som alla får uppleva
att de deltar i.
Föreställningstid: 35 min
Ålder: Från 4 år & familj
Biljettpris: 35 kr vardag och 50 kr
helg.
När? 22/2 kl 9.15 & 10.30, 23/2 kl 14

å Barnens Scen!

Bokning: Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91
Helgföreställning bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20
1,2,3 – MED SAGOFEN JOSEFINA

deras föräldrar att se ägg på ett helt
nytt sätt.
Föreställningstid: 45 min
Ålder: Från 5 år och uppåt, familjeföreställning.
Biljettpris: 35 kr per biljett vardag
50 kr per person helg – Teaterknappen, köpes på plats.

När? 24/2 kl 14

När? 15/3 kl 9.15 & 10.30, 16/3 kl 14
(OBS Teaterns dag)

En föreställning för de minsta barnen.
Sagofen har fått nya saker som måste
ställas på sina platser. Och de måste
räknas. 1,2,3.
Föreställningstid: 25 min
Ålder: Från 1-2,5 år
Biljettpris: 40 kr helg.

FLYTTA - TEATER AOCHO

Människor har alltid flyttat och barn har
alltid följt med. Flyttar gör vi, och packa
ska man. Vad tar man med sig? Kan
man ta med sitt hus? Måste man packa
mat? I vilken låda ligger gosedjuret?
Vem ska flytta med? En fysisk föreställning med folk, lådor, gosedjur och
musik i flyttkaos.
Lite roligt, lite rörigt, lite rörande, lite
tokigt, och med ett lyckligt slut - precis
som en flytt ska vara.
Föreställningstid: 35 min
Ålder: Från 4-8 år, familjeföreställning.
Biljettpris: 40 kr vardag, 60 kr helg
När? 3/3 & 24/3 kl 14, 20-21/3 kl 9.15
& 10.30

SOL & MÅNE - TEATER AOCHO

Att vakna upp tryggt till en ny dag är
alla barns rättighet.
I vår föreställning ”Sol och Måne”
kan alla barn oavsett språk och kultur
känna igen sig i att det kommer en ny
dag då solen går upp, och det kommer en ny natt då månen visar sig.
En stämningsfull, rolig och nästan
ordlös föreställning för de minsta
barnen.
After Dagis-föreställning: 21 Mars kl.
16 - vi serverar smörgås och mjölk till
självkostnadspris.
Föreställningstid: 30 min
Ålder: Från 2-5 år familjeföreställning.
Biljettpris: 40 kr vardag, 60 kr helg

ARRANGEMANG PÅ FINSKA,

När? 22/3 kl 9.15 & 10.30, 17/3 & 23/3
kl 14, 21/3 kl 16 "After dagis"

När? 9/3

KABARÉ VA’ ME’

mer information kommer på vår hemsida samt vår Facebooksida.

HÅRDKOKTA FAKTA OM ÄGG –
PYGMÉTEATERN

En nyskriven pjäs. Du håller i ett nästan
varje dag. Men vad vet du egentligen
om ägg? Och vad vet hönorna själv?
Lilly vill lära sig allt om ägg och tittar
i smyg på naturprogram på bondens
teve. Men Fatemeh tycker det räcker att
lägga ägg och kläcka kycklingar. Medan
tuppen Rupert mest går runt och tuppar
sig. I Maritna Montelius nya pjäs får du
höra vad de kacklar om. De är kloka fåniga och lite hispiga precis som vi. Och
de gillar musikal och använder ibland
näbbarna till sång. På hösngården är de
trygga från räven. Men Lilly vet att det
finns något annat där utanför. Hon har
faktiskt googlat. Det lilla äventyret kan
börja. Så om du ser två hönor och en
tupp på en buss, så vet du vilka de är.
Hårdkokta fakta om ägg är en musikalisk, hönsig och rolig biologilektion
som får alla människokycklingar och

Föreställningen innehåller lyssnande
konsertmoment, interaktiv delaktighet,
sång och dans. Under trettiofem händelserika och fartfyllda minuter delar
Anna, Guro och Thomas med sig av
sin musikglädje och sina talanger och
låter sig i sin tur inspireras av publikens respons och idéer. Ni får på
nära håll uppleva fiol, cello, mandolin
och gitarr samt sjunga, dansa och ta
del av nyskriven musik, influerad av
kabarémusik, visa och folkmusik.
Ålder: 3 - 8 år samt alla med barnasinne och lekfullhet
Föreställningstid: 35 min
Ålder: Från 3-8 år familjeföreställning.
Biljettpris: 50 kr helg

Viola är ensam. När hon en dag
besöker sin favoritplats, ängen, är det
en mystisk person där. Personen visar
sig mäta ängen inför ett husbygge. Ett
stort, vackert, grått hus av betong ska
det bli där ängen ligger, med en rejäl,
asfalterad väg. En kamp om ängens
fortsatta existens uppstår och genom
kampen väcks nyfikenheten på
naturen och de kretslopp som vi alla
är beroende av. Och vem vet, kanske
uppstår vänskap där det är som mest
oväntat…
På ett enkelt, fantasifullt och illustrativt sätt tas följande ämnen upp i Om
igen: Vattnets kretslopp. Årstiderna,
Fotosynte, Ekosystemet, Sopornas kretslopp och den mänskliga
påverkan. Musiken i föreställningen
är nykomponerad och framförs live
för och med barnen, som flera gånger
får chansen att interagera med sång,
rytm och rörelser.
Ålder: 3 – 5 år
Föreställningstid: 30 min
Biljettpris: 35 kr
När? 1/4 kl. 9.15 & 10.30

På Barnens Scen kan kan man
se teater, cirkus, musik, dans
och mycket annat för barn.
Med tonvikt på scenkonsterna
ger vi alla barn i Malmö med
omnejd möjlighet att ta del av ett
varierande kulturutbud av högsta
kvalité.
Barnens Scen är väl anpassad
för rullstolsburna.
Angivna biljettpriser är per
person.
VÄLKOMNA!

När? 30/3 kl 14

OM IGEN… KUNG OCH
DROTTNING PRODUKTIONER

Om igen… är en fantasifull och
engagerande musikal om naturens
kretslopp och människans plats däri.

BARNiMALMO.SE
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TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

FAMILJEMUSIKALEN ANNIE

Den klassiska musikalen Annie underhåller hela familjen, med vacker musik, färgsprakande dansscener och en
gripande historia. Regisserar gör Eva
Rydberg, Nanne Grönvall spelar Miss
Hannigan. Thomas Järvheden spelar
Mr Warbucks och på scen kommer
även en stor ensemble och ett glatt
gäng barnhemsbarn underhålla
tillsammans med hunden Sandy.
Musikalen Annie, från 1977, har
tolkats i flertalet filmer och på scener
runt om i världen. Musikalen är
baserad på den tecknade serien Little
Orphan Annie och innehåller alla element som utgör en succémusikal; bra
musik, glädje, dans och några tårar.

ETT ÅR, TOLV MÅNADSSÅNGER
OCH EN FANFAR! PÅ PALLADIUM
Starta det nya året med 12 månadssånger – en sång för varje månad.
Sångerna har folkkära Gitte Pålsson
skrivit inspirerad av månadsbilderna
som fanns i hennes första klassrum
där musiken växlar likt årstiderna från
visa och jazz till cajun och polska.
Tillsammans med rytmikpedagoger,
musiker och elever från El Sistema
Kroksbäcksskolan får alla delta i ett
årstidsvarv där liten som stor, gammal
som ung bjuds in att vara med. Upplev det vackra samspel som uppstår
när musiker och barn möts.
Pris Barn : 80 kr, Vuxen: 80 kr.
Längd ca 50 min utan paus.
Från 4 år.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

När? spelas nu och tom 24/2
Var? Nöjesteatern i Malmö.
Tel: 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

När? sön 27/1 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu/

BARNLÖRDAG PÅ MALMÖ LIVE

Vad kan man göra med en loop-pedal,
en mikrofon och barnens egna röster?
Precis allt, menar sångaren och
multiinstrumentalisten Dan Svensson.
Här får publiken möta honom solo
och från början till slut vara med att
forma en improvisationsföreställnings
oförutsägbara utveckling. Det blir en
lek med ord, rytmer, toner och loopar
med kraft att skingra blyghet, väcka
nyfikenhet, glädje och förundran över
ljudens oändliga universum. Allt kan
hända när barn och vuxna bjuds in
och påminns om livets loopar som
bara går och går, dag för dag och år
efter år. Barn upp till 7 år.
FRI ENTRÉ.
Speltid: ca 40 minuter

FES

FILM

När? lör 9/2 kl 13 & 14
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4, Kanalscenen
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se

BABYRYTMIK PÅ MALMÖ LIVE

Kom med ditt barn till Malmö Live under våren och musicera tillsammans
och med andra. Fokus ligger på att
uppleva musiken genom rytm, rörelse

I Okii Nami-rummet på Malmö Live får barn från 7 år prova olika instrument
tillsammans med Malmö Lives musikpedagoger. Inträdet är fritt och det
kostar heller inget att prova instrumenten.

Lördagar och söndagar
12 JAN - 28 APR, Kl 11.00-15.00
Okii Nami genomförs med finansiellt stöd från
Sparbanksstiftelserna Skåne, Färs & Frosta och
Finn, Swedbank samt Elly Berggrens stiftelse.

malmolive.se
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och närhet. Vi sjunger, ramsar, spelar
instrument och dansar. Passet varar i
ca 30 minuter. Ledare är musikpedagog Katarina Nilsson Bremer.
När? 5 tillfällen med start 26 feb (5
mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars)
Kostnad: 345 kr/5 tillfällen
Kontakt: katarina.nilssonbremer@
malmolive.se, 0733-621617
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4
www.malmolive.se

POJKEN OCH STJÄRNAN,
TEATER SAGOHUSET, LUND

Barbro Lindgrens älskade humanistiska äventyr om vänskap.
Pojken Pépé och hästen Stjärna är
bästa vänner. Stjärna kan tala men
förstås bara med barnen och de som
ännu är barn i sina hjärtan. En dag
skickas Stjärna bort på en lastbil och
en väntande fångenskap. Allt de båda
vännerna har kvar är varandras stjärnor på natthimlen. Premiär 15/2.
Manus och Regi Pelle Öhlund.
Familjeföreställning från 5 år
När? 15/2-31/3
Var? Teater Sagohuset, Revingeg 8,
Lund www.sagohuset.nu

AAA – CLAIRE PARSONS OCH
DANSSTATIONENS TURNÉKOMPANI, PALLADIUM

AAA är en lekfull expedition, en resa
genom ett målat landskap.
Nyfikna och vetgiriga utforskar de tre
figurerna A, A och A sin omgivning
och skapar världar längst vägen. Vilka
är de tre A:na egentligen och har de
ett uppdrag? Eller kanske flera?
Dansstationens Turnékompani och
Claire Parsons bjuder in publiken att
tillsammans med A, A och A undersöka var vi befinner oss och vilka vi är,
i en underfundig och fantasieggande
föreställning. Från 5 år
Pris 80 kr. Barn under 12 år: 60 kr.
Längd ca 40 min utan paus.
När? 18/2 kl 15 & 18, 19/2 kl 10:30 &
13, 20/2 kl 10:30
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu/

PAW PATROL LIVE,
MALMÖ ARENA

En av världens största turnerande shower för barnfamiljer, PAW
Patrol Live, baserad på det populära
programmet PAW Patrol på Nick Jr.
Showen har varit en publiksuccé i

både USA, Australien och Europa
och för första gången kommer de
hjältemodiga valparna och Paw Patrol
Live till Sverige.
Längd: 1 tim 20 min inkl paus.
Biljetter från 285:-.
När? 24/2 kl 11 & 14.30
Var? Malmö Arena, Hyllie
www.malmoarena.com

JANNI HITTAR HEM, PALLADIUM

Följ med den hemlösa hunden Janni
som söker sig en familj. På vägen
möter vi tokroliga karaktärer som
formas av bubblande musik, teater,
illustrationer, rörelser och historier. I
nyskrivna låtar mixas folktoner, visa
och världsmusik med en smula ”pruttprogg”. Glada Hunds saga handlar
om identitet och utanförskap, hunger
och hemlöshet. Tillsammans förvandlar vi den till en värld där vänskap
betyder allt och de enklaste tingen för
den lilla som behöver hjälp kan göra
stora underverk.
Pris Vuxen: 80 kr, Barn: 80 kr
MusikArr. Musik i Syd
När? lör 2/3 kl 14
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu

MUSIK & TEXT Tim Minchin
TEXT Dennis Kelly

Ett litet geni
kan förändra världen!

PREMIÄR 15 MARS
BILJETTER
FÖRLAG

malmoopera.se

040–20 85 00

Music Theatre International (Europe) Ltd

BARNiMALMO.SE
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forts. Teater, Dans & Musik
NALLES UPPTÄCKSRESA NALLEKONSERTER MALMÖ LIVE

Det finns så mycket att uppleva här
i världen. Nalle har funderat på det
och bestämt sig för att ge sig ut på
upptäcktsfärd. Vad tror du att Nalle får
se och höra? Häng med på en spännande resa med många överraskningar då Nalle utforskar världen!
Nallekonserterna är ett kul sätt för
generationer att umgås och njuta av
symfonisk musik tillsammans med
Malmö SymfoniOrkester. Efter konserten kan barn och vuxna beställa
pannkakor i foajén. Glöm inte att ta
med din egen nalle på konserten!
När? 2/3 kl 11, 13, 15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se

BABBLARNA ANDRA MUSIKALEN

Dundersuccén med första musikalen
får en uppföljare! "Bibbel Babbel Bubbel" är en färgglad, bubblig, interaktiv,
svängig och rolig föreställning med
barnens stora favoriter Babblarna,

Faffa, Vovvo och Klonk. Vi blandar
språklek och svängig musik – och
framför musikalen med tal, tecken,
sång och dans.
Ålder: Rek från 2 år, beroende på
barnets teatervana.

När? 9/3 kl 13 & 17
Var? Malmö Arena, Hyllie
www.malmoarena.com

När? Lund 3/3, Malmö 6-7/4
Var? Spelas på Lunds Stadsteater
och Nöjesteatern i Malmö.
Tel: 0775 700 400
www.juliusbiljettservice.se

En äldre dam tar sin tid, i en omständlig, komisk och poetisk anda. Vardagens bestyr med glasögonen, käppen,
posten, tidningen, kaffet och minnena.
Och skärpan i sinnet! Vi möter damen
hemma: det finns alltid något att göra.
Dagen går så fort fastän tiden är så
lång. Oj, kommer det besök? Nu blev
det bråttom! ”Var la du glasögonen?
Var ställde du käppen? Dags att
hämta tidningen.”
Den unga publiken får göra bekantskap med ålderdomen. Genom
komiska förvecklingar och fysiskt
spel, kan den unga publiken uppleva
att de kanske har mycket gemensamt
med de äldre. Tid: ca 40 min

DJUNGELBOKEN THE MUSICAL,
MALMÖ ARENA

Följ med till den vilda och exotiska
Indiska djungeln och möt där de
klassiska figurerna Baloo, Bagheera,
Kaa och den fruktade Shere Kahn.
Med sedvanlig energi tar sig Dröse &
Norberg an, denna legendariska saga
och tolkar den på ett personligt sätt
med hjälp av humor, fantastisk musik,
dramatik och en sanslöst begåvad
ensemble. Ett helt galet djungeläventyr.
På scen: Méndez, Gunilla Backman,
Tilde Fröling mfl.
Längd: 2 tim 20 min (inkl 25 min paus)
Biljetter från 375:-

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
KÄRA NÅN – EXPRESSTEATERN

När? 9/3,16/3, 23/3 kl 14
Var? Expressteatern, Rörsjögatan
26, Malmö
Biljetter på www.kulturcentralen.nu

JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR
Julius Production AB presenterar

VÄRLDENS MEST OMTYCKTA FAMILJEMUSIKAL!

”BÄTTRE ÄN SÅHÄR KAN INTE
MUSIKALEN ANNIE GÖRAS”
SKÅNSKA DAGBLADET

”FYRA SKÅNEGRIPAR”
”DEN PERFEKTA
FAMILJEFÖRESTÄLLNINGEN”
SYDSVENSKAN

NANNE GRÖNVALL THOMAS JÄRVHEDEN ANNA SAHLENE
KALLE RYDBERG NINA PRESSING FREDRIK DOLK SAMT STOR ENSEMBLE OCH ORKESTER

REGI: EVA RYDBERG KOREOGRAFI: SIÂN PLAYSTED

NÖJESTEATERN, MALMÖ | 30 nov - 24 feb
Biljetter www.anniethemusical.se

LUNDS STADSTEATER
Söndag 3 mars

MALMÖ NÖJESTEATERN

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se, 0775-700 400
www.babblarna.se

Lördag 6 april &
Söndag 7 april

MATILDA THE MUSICAL
PÅ MALMÖ OPERA

West-End-succén Matilda the Musical
är baserad på en berömd barnbok
av Roald Dahl. I Malmö Operas
version medverkar en mängd barn
som just nu utbildas i sång, dans och
skådespeleri på vår Matildaskola, som
arrangeras i samarbete med Malmö
kulturskola. Bokslukaren Matildas
vän, den snälla bibliotekarien Mrs
Phelps, spelas av Marianne Mörck.
Textas på svenska. Textmaskin placeras ovan scenöppning.
Rek ålder 5-105 år.
SYNTOLKAS 24 mars och 14 april.
Biljettpris 220 – 810 kr, fam. pris finns.
När? 15/3 - 2/6
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se/matilda

BÅTJAZZ – SEGLA MED EMMA
AND THE JAZZCRUSADERS,
PALLADIUM

NALLE OCH KÄRLEKEN,
NALLEKONSERT PÅ MALMÖ LIVE
Kan gosedjur bli kära? Jo, visst kan
de det! Nalle blir faktiskt jättekär
ibland. Hittills har Nalle dock inte
berättat om vem eller vad han tycker
så mycket om, men det kommer vi
kanske att få reda på nu? Tror du att
Nalle är kär i en fågel, en fisk eller
någonting mittemellan? Nallekonserterna är ett kul sätt för generationer
att umgås och njuta av symfonisk
musik tillsammans med Malmö
SymfoniOrkester. Efter konserten kan
barn och vuxna beställa pannkakor i
foajén. Glöm inte att ta med din egen
nalle på konserten!
När? 4/5 kl 11,13,15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se

Häng med på en seglats i lagom bris,
i storm eller helt utan vind. Glad och
stark eller liten och rädd – till havs
finns musik som rymmer allt. Med
hjälp av berättelser och fantasifulla
ljudliga illustrationer går vi in i musikens magiska värld. Besättningen
består av fyra fantastiska jazzmusiker
som för skutan i hamn.
Pris Vuxen/Barn 80 kr
Längd ca 40 min utan paus
Musik Arr. Musik i Syd / Jazz i Malmö

EN
POJK

När? sön 31/3 kl 14
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu

teater
SAGOHUSET

TEATERNS DAG
Malmös Scenkonstfestival - 16 mars!
En heldag med upplevelser!
Teaterns Dag utspelar sig på, bakom
och framför stadens scener och programmet är proppat med äventyr.
En entréknapp som ger dig fri entré till
allt som händer kostar 60 kronor och
fungerar som en heldagsbiljett.
I år även famljeknapp! Det är principen
”först till kvarn” som gäller på samtliga
programpunkter - ingen förbokning.
Entreknappen och program släpps i
februari - håll utkik!

www.teaternsdag.se

OCH STJÄRNAN

Familjeföreställning från 5 år
Av Barbro Lindgren
Regi Pelle Öhlund
046-122141
Premiär 15 februari 2019 www.sagohuset.nu

TEATERNS
16 MARS
DAG
MALMÖ
För första gången någonsin har vi en Familjeknapp. Gå på
Teaterns Dag med hela familjen och upplev massor av teater
till ett riktigt bra pris!
Läs mer på www.teaternsdag.se
BARNiMALMO.SE
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Bästa platsen för dig
som är mellan 9 och 13 år

Mysa i kojorna? Spela elgitarr?
Klä ut dig? Kolla på Youtube?
Göra läxorna? Du bestämmer!
Av med skorna och känn dig
som hemma!
malmo.se/balagan

Stadsbiblioteket

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN

När det krävs anmälan gör du det på
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se

STADSBIBLIOTEKET

19 feb tis 15.00–17.00
Sportlov: LÄS OCH ÅTERSKAPA
Sagostund och skaparverkstad.
För barn 5–8 år. Regnbågen.

26 jan lör 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ KINESISKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.

20 feb ons 14.00–16.30
Sportlov: SPELHÄNG Testa VR, tv- och
brädspel. För unga 9–13 år. Balagan.

26 jan lör 14.00–16.00
SAGOSTUND/ VERKSTAD PÅ ARABISKA
För barn 3–8 år. Sagogrottan.

20 feb ons 15.00–17.00
Sportlov: LÄS OCH ÅTERSKAPA
Sagostund och skaparverkstad.
För barn 5–8 år. Regnbågen.

SPORT & RÖRELSE
BAD

27 jan sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ FRANSKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
29 jan tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.

21 feb tors 14.00–16.00
Sportlov: POPUP-VERKSTAD
Testa popuptekniker med Lena Ignestam.
För unga 9–13 år. Balagan.
21 feb tors 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ SVENSKA
För barn 3–5 år. Sagogrottan. Anmälan.

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

1 feb fre 16.30–18.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.

2 feb lör 11.00–12.30
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
2 feb lör 14.00–15.30
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
3 feb sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ TURKISKA
För 3–6 år. Sagogrottan.

22 feb fre 14.30–16.00
Sportlov: FILMMYS PÅ BALAGAN
För unga 9–13 år. Balagan.
22 feb fre 16.30–18.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
23 feb lör 11.00–12.30
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

5 feb tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
8 feb fre 16.30–18.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.

MUSIK

10 feb sön 12.30–16.00
WORKSHOP på arabiska och svenska.
Skriv din egen berättelse och gestalta.
För barn 6–12 år. Röda rummet.
12 feb tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
15 feb fre 14.00–16.30
STUDIEDAG PÅ BALAGAN
Spelhäng-Testa VR, tv- och brädspel!
För 9–13 år.
15 feb fre 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN
Babysångstund med Anna Cederquist.
För barn 0–2 år. Sagogrottan. Anmälan.
16 feb lör 14.00–16.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För 3–8 år. Sagogrottan.
17 feb sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ PERSISKA.
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
18 feb mån 14.00–16.00
Sportlov: MÖT FELIX OCH BASSE
skaparna av youtubekanalen MonteFjanton. För unga 9–13 år. Balagan.
19 feb tis 13.00–15.00
Sportlov: LIVELOOPA I LJUDLABBET
Lär dig spela in och loopa instrument och
ljud. För unga 9–13 år. Balagan.

23 feb lör 14.00–15.30
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
24 feb sön 12.30–16.00
WORKSHOP på arabiska och svenska
Skriv din egen berättelse och gestalta. För
barn 6–12 år. Röda rummet.

FÖR F

10 mar sön 15.00–15.30
SAGOSTUND på bosniska, kroatiska
och serbiska För 3–6 år. Sagogrottan.
10 mar sön 12.30–16.00
WORKSHOP på arabiska och svenska
Skriv din egen berättelse och gestalta.
För barn 6–12 år. Röda rummet.

PÅ ST

12 mar tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
15 mar fre 16.30–18.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
16 mar lör 15.00–16.00
BUFF: På jorden och uppe i det blå
FILMFESTIVALEN BUFF gästar Kanini
med kortfilmer. För 3–6 år. Sagogrottan.
17 mar sön 12.30–16.00
WORKSHOP på arabiska och svenska
Skriv din egen berättelse och gestalta.
För barn 6–12 år. Röda rummet.

FESTI

17 mar sön 15.00–16.00
BUFF: På jorden och uppe i det blå
FILMFESTIVALEN BUFF gästar Kanini
med kortfilmer. För 3–6 år. Sagogrottan.

18 mar mån 13.00–15.00
Studiedag på Balagan: SY ETT
MONSTER Hur ska ditt monster se ut?
Fantisera och sy! För unga 9–13 år.
19 mar tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.

FILM

22 mar fre 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN Babysångstund med Anna Cederquist. För
26 feb tis 15.00–16.30
EXPERIMENTERA OCH SKAPA i magis- barn 0–2 år. Sagogrottan. Anmälan.
ka verkstaden. För 5–8 år. Regnbågen.
23 mar lör 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ ROMANI
2 mar lör 14.00–16.00
Lovara/polsk romani. Sagogrottan.
SERIEVERKSTAD med Karolina Bång
Gör din egen instruktionsserie eller serie- 23 mar lör 14.00–16.00
figur! För unga 9–13 år. Balagan.
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
2 mar lör 14.00–16.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
24 mar sön 15.00–15.30
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
SAGOSTUND PÅ SPANSKA.
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
3 mar sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ ENGELSKA.
26 mar tis 15.00–16.30
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
EXPERIMENTERA OCH SKAPA i magiska verkstaden. 5–8 år. Regnbågen.
5 mar tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska 28 mar tors 15.00–15.30
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
SAGOSTUND PÅ SVENSKA
För barn 3–5 år. Sagogrottan. Anmälan.
8 mar fre 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN
30 mar lör 15.00–15.30
Babysångstund med Anna Cederquist.
SAGOSTUND PÅ KINESISKA.
För barn 0–2 år. Sagogrottan. Anmälan.
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
8 mar fre 16.30–18.00
30 mar lör 14.00–16.00
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
arabiska För barn 3–8 år. Sagogrottan.
9 mar lör 11.00–12.30
31 mar sön 15.00–15.30
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska SAGOSTUND PÅ PORTUGISISKA
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
9 mar lör 14.00–15.30
2 apr tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska BARNENS VERKSTAD Skapa i magiska
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.
verkstaden. För 3–8 år. Regnbågen.

BARNiMALMO.SE
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FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET
30 jan ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.

31 mar sön 14.00–14.30
SAGOFEN ISADORA: Kalas Alfons
Åberg. Teater för barn 3–5 år. Anmälan.
3 apr ons 10.00–10.30
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 3–5 år.

SPORT & RÖRELSE
BAD

6 feb ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
6 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på svenska För 3–5 år.

8 feb fre 10.00–10.30
SAGOSTUND PÅ ARABISKA Sagor
och sång med Amina. För barn 3–5 år.

3 apr ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.

BUNKEFLOSTRANDS
BIBLIOTEK
6 feb ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.
6 feb ons 14.30–16.00
BIBLIOTEKSKLUBBEN Läs, snacka
och häng på bibblan. För 10–12 år.
Anmälan.

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

13 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på svenska För 3–5 år.

13 feb ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
15 feb fre 10.00–10.30
SAGOSTUND MINI
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.

20 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på svenska För 3–5 år.

21 feb tors 13.00–14.00
Sportlov: SKELETTEN AVSLÖJAR
HEMLIGHETER. Osteologen Caroline
visar och förklarar. För barn 5–12 år.
Anmälan.

MUSIK

27 feb ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
27 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 3–5 år.
6 mar ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på svenska För 3–5 år.
6 mar ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
13 mar ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
13 mar ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på svenska För 3–5 år.
15 mar fre 10.00–10.30
SAGOSTUND MINI
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.
20 mar ons 10.00–10.30
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 3–5 år.
20 mar ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
27 mar ons 17.00–19.00
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan
och få hjälp. För dig i årskurs 4–9.
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1 feb fre 10.00–10.45
SAGOFEN ISADORA: Kalas, Alfons
Åberg! Teater för barn 3–5 år. Anmälan.
4 feb mån 10.00–10.30
MINIBIO: Imse vimse the movie. För
barn 1–3 år. Gröna rummet. Anmälan.

7 feb tors 10.00–10.30
PARALLELL-SAGA på svenska och
arabiska. För barn 2–5 år. Gröna rummet. Anmälan.
11 feb mån 15.00–16.00
BIBBLANS BOKKLUBB För barn 9–12
år. Gröna rummet. Anmälan.
12 feb tis 10.00–10.30
BABYBOKPRAT För barn 0–12 månader. Gröna rummet. Anmälan.

13 feb ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år. Anmälan.

15 feb fre 10.00–10.30
SAGOSTUND: Den vilda ballongfärden.
För barn 4–6 år. Gröna rummet. Anmälan.

20 feb ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

18 feb mån 10.00–10.30
MINIBIO: Tänk om. För barn 1–3 år.
Gröna rummet. Anmälan.

20 feb ons 14.30–16.00
BIBLIOTEKSKLUBBEN Läs, snacka
och häng på bibblan. 10–12 år. Anmälan.
25 feb mån 17.00–18.30
SPRÅKFIKA För dig som vill träna på
att prata svenska.
4 mar mån 17.00–18.30
SPRÅKFIKA För dig som vill träna på
att prata svenska.
6 mar ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.
6 mar ons 14.30–16.00
BIBLIOTEKSKLUBBEN Läs, snacka
och häng på bibblan. 10–12 år. Anmälan.
11 mar mån 17.00–18.30
SPRÅKFIKA För dig som vill träna på
att prata svenska.
12 mar tis 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN För barn 0–4
år. Anmälan.
13 mar ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Anmälan.
13 mar ons 14.30–16.00
DISKUSSIONSKLUBBEN För kulturintresserade unga 13–16 år. Anmälan.
15 mar fre 10.00–10.30
MINIBIO För barn 3–6 år. Anmälan.

PÅ

5 feb tis 14.00–16.00
SUPERTISDAG: Premiär – testa VR.
För barn 7–16 år. Gröna rummet.

8 feb fre 10.00–10.30
MINIBIO För barn 3–6 år. Anmälan.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

20 feb ons 13.00–14.00 & 14.00-15.00
Sportlov: EXPERIMENTERA MED
KEMI Vi tillverkar badbomber och läsk.
För barn 5–12 år. Anmälan.

HUSIEBIBLIOTEKET

FES

19 feb tis 10.00–12.00
DIGITAL VERKSTAD: Ozobots.
För barn 6–8 år. Gröna rummet.
19 feb tis 14.30–15.30
SUPERTISDAG: Ozobots. För barn
9–16 år. Gröna rummet.
20 feb ons 14.00–16.00
SPORTLOVSBIO För barn
7–12 år. Gröna rummet.
21 feb tors 17.00–19.00
SPORTLOVSBIO för 12–16 år.
26 feb tis 10.00–10.30
BABYBOKPRAT För barn 0–12 månader. Gröna rummet. Anmälan.
5 mar tis 14.30–15.30
SUPERTISDAG: Pyssel För barn 7–16
år. Gröna rummet.
7 mar tors 10.00–10.30
PARALLELL-SAGA på svenska och
bosniska För barn 2–5 år. Gröna rummet. Anmälan.
8 mar fre 10.00–10.30
SAGOSTUND: Den vilda ballongfärden
För 4–6 år. Gröna rummet. Anmälan.
11 mar mån 15.00–16.00
BIBBLANS BOKKLUBB För barn 9–12
år. Gröna rummet. Anmälan.

2 apr tis 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN För barn 0–4
år. Anmälan.

12 mar tis 10.00–10.30
BABYBOKPRAT För barn 0–12 månader. Gröna rummet. Anmälan.

3 apr ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

15 mar fre 10.00–10.30
SAGOSTUND: Den vilda ballongfärden
För 4–6 år. Gröna rummet. Anmälan.
19 mar tis 14.30–15.30
SUPERTISDAG: Tv-spel För barn 7–16
år. Gröna rummet.

FILM

När det krävs anmälan gör du det på
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se
LIMHAMNS BIBLIOTEK

26 mar tis 10.00–10.30
BABYBOKPRAT För barn 0–12 månader. Gröna rummet. Anmälan.

21 feb tors 14.00–15.00
Februarilov: BOK-OS Tävla i spännande grenar varje dag! Sagorummet.

28 mar tors 9.15–09.45 & 10.15-10.45
HUNDEN RUND PLANTERAR Teater
för 2–5 år med RytmikKarin. Anmälan.

21 feb tors 15.00–16.00
Februarilov: HÖGLÄSNING ”Harry
Potter och de vises sten”. Lyssna och
njut! Sagorummet.

1 feb fre 14.00–15.00
SJUNG MED DITT BARN Sångstund
med musikpedagogen Anna Cederquist. Ålder 0–4 år. Sagorummet.
Anmälan.

22 feb fre 14.00–15.00
Februarilov: BOK-OS Tävla i spännande grenar varje dag! Sagorummet.

7 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år. Sagorummet. Anmälan.

22 feb fre 15.00–16.00
Februarilov: HÖGLÄSNING ”Harry
Potter och de vises sten”. Lyssna och
njut! Sagorummet.

9 feb lör 10.30–11.00
SAGOFEN ISADORA: Kalas, Alfons
Åberg! Teater för barn 3–5 år. Sagorummet. Anmälan.

24 feb sön 14.00–14.30
FAMILJESÖNDAG: Trollmors sagor
Berättarteater. För barn 4–9 år.
Sagorummet.

14 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.

29 mar fre 10.00–10.30
SAGOSTUND: Junior börjar förskolan
För 4–6 år. Gröna rummet. Anmälan.
1 apr mån 10.00–10.30
MINIBIO: Snuttefilm för de små För
barn 1–3 år. Gröna rummet. Anmälan.
2 apr tis 14.30–15.30
SUPERTISDAG: Brädspel För barn
7–16 år. Gröna rummet.

KIRSEBERGSBIBLIOTEKET
30 jan ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
30 jan ons 9.30–10.00
DRAMASAGA med Lisa och Miriam
God natt alla djur. För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
6 feb ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
6 feb ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
13 feb ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
13 feb ons 9.30–10.00
SMÅBARNSFILM "Ville och Vilda kanin". 2,5 år–5 år. Sagorummet. Anmälan.
18 feb mån 14.00–15.00
Februarilov: BOK-OS Tävla i spännande grenar varje dag! Sagorummet.
18 feb mån 15.00–16.00
Februarilov: HÖGLÄSNING ”Harry
Potter och de vises sten”. Lyssna och
njut! Sagorummet.
19 feb tis 14.00–15.00
Februarilov: BOK-OS Tävla i spännande grenar varje dag! Sagorummet.
19 feb tis 15.00–16.00
Februarilov: HÖGLÄSNING ”Harry Potter och de vises sten”. Sagorummet.
20 feb ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
20 feb ons 14.00–15.00
Februarilov: BOK-OS Tävla i spännande grenar varje dag! Sagorummet.
20 feb ons 15.00–16.00
Februarilov: HÖGLÄSNING ”Harry
Potter och de vises sten”. Lyssna och
njut! Sagorummet.
21 feb tors 15.00–17.00
TESTA VIRTUAL REALITY Kasta dig in i
spännande världar. Från 7 år. Anmälan.

25 feb mån 14.00–14.30
SAGOFEN ISADORA och Miriam:
Babycafé Språkutveckling, boktips och
dramasaga. För 0–1 år. Sagorummet.
27 feb ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
27 feb ons 9.30–10.00
DRAMASAGA med Lisa och Miriam
God natt alla djur. För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
6 mar ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
6 mar ons 9.30–10.00
SMÅBARNSFILM "Jack och Pedro
på nya äventyr". För barn 2,5 år– 5 år.
Sagorummet. Anmälan.
13 mar ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
13 mar ons 10.00–10.30
SAGOFEN ISADORA: Babyspace
Om utrymme, tyngdlöshet och rymd
för barn 0–11 månader. Sagorummet.
Anmälan.
20 mar ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
20 mar ons 9.30–10.00
DRAMASAGA med Lisa och Miriam
God natt alla djur. För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
25 mar mån 10.00–10.30
SJUNG MED DITT BARN Anna Cederquist sjunger med föräldrar och barn.
För barn 0–2 år. Sagorummet. Anmälan.
27 mar ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
27 mar ons 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–5 år.
Sagorummet. Anmälan.
3 apr ons 14.30–16.30
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.
3 apr ons 10.00–10.30
SAGOFEN ISADORA Teaterlek med
skogen som tema. För barn 2–4 år.
Sagorummet. Anmälan.

20 feb ons 14.00–15.00
FÖREDRAG OM DINOSAURIER
och fossiler. Fossilforskaren Miriam
Heingård berätta för barn från 5 år.
Sagorummet. Anmälan.
21 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.
28 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.
7 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.
14 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.
15 mar fre 14.00–15.00
SJUNG MED DITT BARN Sångstund
med musikpedagogen Anna Cederquist
för de minsta barnen. Sagorummet.
Anmälan.
21 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.
28 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–6 år.
Sagorummet. Anmälan.

LINDÄNGENBIBLIOTEKET
24 jan tors 9.30–10.00
SMÅSAGOR För barn 1–2 år.
Anmälan.
25 jan fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.
28 jan mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset.
För både barn och vuxna.
29 jan tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.
31 jan tors 09.30–10.30
BABYBOKPRAT Vi läser, ramsar och
sjunger. För dig med en bebis 0–1 år.
Anmälan.
BARNiMALMO.SE
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FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN

forts. Lindängenbiblioteket

1 feb fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.

4 mar mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset. För både
barn och vuxna.

1 apr mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset.
För både barn och vuxna.

5 mar tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.

2 apr tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija.
Spel, häng och fika för barn o unga
7–15 år.

SPORT & RÖRELSE
BAD

4 feb mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset
För både barn och vuxna.

6 mar ons 15.00–16.00
BOKFIKA För barn 8–12år.

5 feb tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.

7 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND på teckenspråk
För barn 3–5 år. Anmälan.

7 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För 3–5 år. Anmälan.

7 mar tors 10.15–10.45
SAGOSTUND TAKK För 3–5 år. Anmälan.

8 feb fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.

8 mar fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG För 7–15 år.

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

11 feb mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset
För både barn och vuxna.

12 feb tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.

13 feb ons 15.00–16.00
HÖGLÄSNING av nya böcker. 9–12 år.
15 feb fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG För 7–15 år.

11 mar mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset. För
både barn och vuxna.
12 mar tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.
13 mar ons 15.00–16.00
BIBLIOTEKSRÅDET För barn och
unga som vill tycka till om biblioteket.
14 mar tors 9.00–9.30
SAGOFEN ISADORA: Kalas, Alfons
Åberg! Teater för barn 3–5 år. Anmälan.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

18 feb mån 10.00–12.00
WORKSHOP: Prova att programmera
och skapa egna spel! 7–14 år. Anmälan.

18 feb mån 14.00–16.00
WORKSHOP: Prova att programmera
och skapa egna spel! 7–14 år. Anmälan.

MUSIK

19 feb tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.
19 feb tis 14.00–16.00
WORKSHOP: Mode för längesen Arkeologer från Uppåkra håller workshop för
barn från 6 år. Anmälan.
20 feb ons 15.00–16.00
HÖGLÄSNING & TÄVLINGEN vad
händer sen? För barn 8–12 år.
22 feb fre 13.00–16.00
TV-SPELSTURNERING
För barn och unga 7–15 år.

26

12 feb tis 15.00–19.00
SKRIVARVERKSTAD med Anette
Eggert för 11–15 år. Anmälan.
13 feb ons 10.00–10.40
SJUNG MED DITT BARN Anna
Cederqvist sjunger med föräldrar
och barn 0–2 år. Anmälan.

22 feb fre 10.00–10.30
MUSIKSAGA för 3–5 år. Anmälan.

20 mar ons 16.00–17.00
BOOK TALK IN ENGLISH for ages 6–12.
21 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND på arabiska.
För barn 3–5 år. Anmälan.
22 mar fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.

25 feb mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset. För både
barn och vuxna.

26 mar tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.

26 feb tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för 7–15 år.

27 mar ons 15.00–16.00
BOKKLUBBEN LÄs Vi läser alla samma bok, pratar om den och fikar. För dig
9–12 år. Anmälan.
28 mar tors 10.00–10.30
SAGOFEN ISADORA: Aooii Teater för
barn 0–1 år. Anmälan.

28 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND För barn 3–5 år.
Anmälan.

29 mar fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.

1 mar fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG För 7–15 år.

30 mar lör 10.30–13.00
BARNENS VERKSTAD Pyssla med
Barnens verkstad!

FEST

19 feb tis 15.00–17.00
PROVA PÅ VIRTUAL REALITY
Testa hur det är att spela spel i VR.

18 mar mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset. För
både barn och vuxna.

25 mar mån 16.00–18.00
LÄXHJÄLP med Röda korset. För
både barn och vuxna.

BARNiMALMO.SE

8 feb fre 10.00–10.30
MUSIKSAGA Saga med musik för
barn 3–5 år. Anmälan.

20 feb ons 10.00–10.40
FILMVISNING: På jorden och uppe
i det blå. Vi visar fem stycken kortfilmer från Buff. 3–6 år. Anmälan.

19 mar tis 15.00–16.00
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel,
häng och fika för barn o unga 7–15 år.

PÅ S

MASTEN 2
VÄSTRA HAMNEN

15 mar fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.

22 feb fre 13.00–16.00
TV-SPELSFREDAG För 7–15 år.

27 feb ons 15.00–16.00
BOKKLUBBEN LÄs Vi läser alla samma bok, pratar om den och fikar. För dig
9–12 år. Anmälan.

3 apr ons 15.00–16.00
HÖGLÄSNING & TÄVLINGEN vad
händer sen? För barn 8–12år.

27 feb ons 10.00–10.30
SMÅBARNSBIO 3–5 år. Anmälan.
8 mar fre 10.00–10.30
MUSIKSAGA Saga med musik för
barn 3–5 år. Anmälan.
10 mar sön 10.00–14.00
KLÄDBYTARDAG för hela familjen.
11 mar mån 10.00–10.30
SAGOFEN ISADORA: Snigelsång
och spindelspår. En teaterföreställning för barn 1–2 år. Anmälan.
13 mar ons 10.00–10.30
SMÅBARNSBIO 3–5 år. Anmälan.
22 mar fre 15.00–15.30
SAGOSTUND på engelska, 4–6 år.
27 mar ons 10.00–10.30
SMÅBARNSBIO 3–5 år. Anmälan.
1 apr mån 10.00–10.30
SAGOFEN ISADORA: Kalas Alfons
Åberg. Teater för 3–5 år. Anmälan.
5 apr fre 10.00–10.30
MUSIKSAGA för 3–5 år. Anmälan.

OXIEBIBLIOTEKET
Alla barnfamiljer är välkomna till
oss för sång, sagor och lek.
28 jan mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Sjung med ditt
barn. Efteråt bjuder vi på fika.

FILM

När det krävs anmälan gör du det på
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se
30 jan ons 16.30–18.30
TV-SPEL För 8–25 år. Berättarrummet.
2 feb lör 11.00–13.00
FAMILJEBIO: Superhjältarna 2. Gå med
i vår filmklubb och se film gratis. Salen.
4 feb mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Chickaboomrytmik. Efter programmet bjuder vi på
fika. Salongen.
9 feb lör 11.00–13.00
MASKERADLÖRDAG: Maskeradlek,
sagostund och pysselverkstad. På
temat "I havets djup". Salongen.
11 feb mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Chickaboomrytmik. Efter programmet bjuder vi på
fika. Salongen.
16 feb lör 11.00–13.00
FAMILJEBIO: Lassemajas dektektivbyrå. Vi visar "Det första mysteriet". Salen.
18 feb mån 10.00–12.00
SPORTLOVSBIO: Lassemajas dektektivbyrå .Vi visar "Det första mysteriet". Salen.
18 feb mån 13.00–15.00
SPORTLOVSPYSSEL Skaparverkstad för
alla sportlovslediga från 7 år. Salongen.
19 feb tis 13.00–15.00
SPORTLOVSPYSSEL Skaparverkstad för
alla sportlovslediga från 7 år. Salongen.
22 feb fre 14.00–16.00
TV-SPEL För 8–25 år. Berättarrummet.
23 feb lör 11.00–11.30
SMÅBARNSFEST: Subworld av Sagofen Isadora En ordlös föreställning om
kända och okända ljud. För barn 0–2 år.
Salongen. Anmälan.
23 feb lör 10.45–11 & 11.30-11.45
SMÅBARNSFEST: De små barnens
bok. Tips och sing-along med Sawako.
Berättarummet.
25 feb mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Chickaboomrytmik. Efteråt bjuder vi på fika.
Salongen.
4 mar mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Chickaboomrytmik. Efteråt bjuder vi på fika.
Salongen.
11 mar mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Sjung med ditt
barn. Efteråt bjuder vi på fika. Salongen.
11 mar mån 11.15–12.00
FIKA MED FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN Ställ frågor om förskolan till
representanterna. Salongen.
16 mar lör 11.00–11.45
FAMILJEBIO: Buff Filmvisning i samarbete med Buff. För barn 3–6 år. Salen.
18 mar mån 10.15–11.15
SMÅBARNSCAFÉ: Sjung med ditt
barn. Efteråt bjuder vi på fika. Salongen.

18 mar mån 14.00–16.00
TV-SPEL på bibblan. För dig 8–25 år.
Berättarrummet.
23 mar lör 11.00–13.00
MASKERADLÖRDAG Maskeradlek,
sagostund och pysselverkstad. På
temat "Häxor". Salongen.
30 mar lör 11.00–12.00
KLÄDBYTE Max 15 plagg/person.
Inlämning fr.o.m. 25/3 under bibliotekets
öppettider. Lilla Salen.

ROSENGÅRDSBIBLIOTEKET
25 jan fre 10.00–10.30
SAGOSTUND på arabiska. Amina berättar sagor för barn 3–6 år. Anmälan.
29 jan tis 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
5 feb tis 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
6 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND barn 3-6 år. Anmälan.
13 feb ons 14.30–15.00
SÅNGSTUND med Karin Werger. Sjung
tillsammans! För familjer med barn 0–6 år.

29 mar fre 10.00–10.30
SAGOSTUND på arabiska Amina
berättar sagor på arabiska för barn 3–6
år. Anmälan.
2 apr tis 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
3 apr ons 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år.
Anmälan.

TYGELSJÖBIBLIOTEKET
24 jan tors 9.30–10.00
SAGOSTUND I sagornas värld läser
och sjunger vi tillsammans. För 3–5 år.
7 feb tors 9.30–10.00
SAGOSTUND I sagornas värld läser
och sjunger vi tillsammans. För 3–5 år.
7 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND I sagornas värld läser o
sjunger vi tillsammans. För barn 3–5 år.
21 mar tors 9.30–10.00
SAGOSTUND I sagornas värld läser o
sjunger vi tillsammans. För barn 3–5 år.

13 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND på somaliska. Kaltun
berättar sagor på somaliska för barn
3–6 år. Anmälan.
19 feb tis 10.00–10.30
SMÅTTINGSAGA För barn 2–3 år.
Anmälan.
22 feb fre 10.00–10.30
SAGOSTUND på arabiska. Amina berättar sagor för barn 3–6 år. Anmälan.
27 feb ons 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
12 mar tis 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
13 mar ons 10.00–10.30
SAGOSTUND För 3-6 år. Anmälan.
14 mar tors 10.00–10.30
SAGOSTUND på somaliska. Kaltun
berättar sagor på somaliska för barn
3–6 år. Anmälan.
16 mar lör 11.00–11.30
SAGOFÉN ISADORA: Teater efter boken Kalas, Alfons Åberg. För barn 3–5 år.
18 mar mån 14.00–15.00
FÖRFATTARBESÖK: Emelie Johnson
Vegh Träffa författaren till böckerna
om Ellinor. Anmälan.
19 mar tis 10.00–10.30
SMÅTTINGSAGA För 2-3 år. Anmälan.

för
Nu är guiden slut i
v
denna gång. Men d
e
ses igen 3 april m
s
massor av nya tip
och annat skoj!
Häng med oss på
Facebook och
e
www.barnimalmo.s
så länge!

21 mar tors 14.30–15.00
SÅNGSTUND med Karin Werger. Sjung
tillsammans! För familjer med barn 0–6 år.
26 mar tis 10.00–10.30
SAGOSTUND För barn 3-6 år. Anmälan.

BARNiMALMO.SE
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NALLEKONSERTER
Upplev nya musikaliska äventyr med Nalle och Malmö SymfoniOrkester. Köp alla
Nallekonserter i ett paket, säkra en egen plats och få bättre pris. Snart släpper vi
platserna för säsongen 19-20.
2 MARS

Nalles upptäcktsresa
4 MAJ

Nalle och kärleken

malmolive.se

