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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Minsann om det inte redan märks att dagar-
na är lite längre, det lovar gott och lättar 
upp sinnet en smula. Man blir också på gott 
humör av allt kul som finns att hitta på till-
sammans med barnen. Kolla in allt vi tipsar 
om i denna guide men också på vår hemsida 
där vi uppdaterar nästan varje dag. 

Men glöm inte bort att det är ett äventyr att 
packa picknickkorgen och ge sig ut på ett litet 
äventyr i närmaste park när solen tittar fram, 
oavsett årstid, eller kanske ner till havet när 
det blåser som mest. Att upptäcka naturens 
enorma krafter tillsammans det är häftigt!

Och du däruppe, släpp ner lite snö till kidsen 
på sportlovet, tack!

Agneta Hammarlund, Redaktör 

Det blir ljusare för varje dag!

BARN I MALMÖ
 
Postadress:  
AHA Kommunikation 
Krukmakaregatan 
234 37 Lomma 
www.barnimalmo.se

Annonser: Agneta Hammarlund 
agneta@barnimalmo.se 
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:  
Agneta Hammarlund
Tryckeri: Holmbergs, Malmö  
Upplaga: 13.000

Grön cykeldistribution inom Malmö och 
Lund av MOVEBYBIKE 
 
Med reservation för ändringar och fel i 
innehållet.

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

3041 0140
TRYCKSAK



Justeringar på öppettider/
speltider och priser 
förekommer. Kolla alltid 
hemsidorna eller ring 
arrangören!
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VINTERKUL I MALMÖ & LUND

BARNENS SCEN

TEATER

BAD & DJUR

SPORTLOV I KÖPENHAMN

LEK & KUL INNE

I NATUREN

KRÉATIVT

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

PÅ BIBLIOTEKEN

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
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SKRIDSKOBANA FOLKETS PARK
Här är det vinter varje dag från 
december till mars! Läckert upplyst 
på kvällarna och till tonerna av skön 
musik. I skridskoboden kan ni låna 
skridskor och hjälm gratis! Minsta 
storlek på skridskorna är 25 och den 
största är 46. Öppet vardagar kl 15-18 
och helger kl 10-16. På onsdagar 
kommer det att spelas hockey på 
isbanan kl 19-21, minimiålder 16 år.
 På söndagar är det skridskoskola 
med Friluftsfrämjandet kl 10-12 
där stora som små kan finslipa sin 
skridskoteknik. Vid dåligt väder kan vi 
behöva stänga. Håll utkik på Folkets 
Parks Facebooksida, där informerar 
vi om när isbanan öppnar och om de 
tvingas hålla stängt någon dag.

När? tom 8/3 öppet alla dagar 10-21
Var? Folkets Park Malmö

BARNSKRIDSKOSKOLA  
MED FRILUFTSFRÄMJANDET
Varje söndag kl 10-12 har Friluftsfräm-
jandet skridskoskola. Tillsammans 
övar vi på att åka framåt, bakåt, 
svänga och bromsa genom olika lekar 
och övningar. Aktiviteten är för både 
barn och vuxna som vill vara med och 
lära sig åka skridskor under lekfulla 
former. Alla är välkomna att delta!

När? söndagar kl 10-12
Var? Malmö Folkets Park
www.malmofolketspark.se

SKRIDSKOÅKNING I NATUREN
Om och när det fryser till... På Mal-
mös 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, Kristinebergspar-
ken och dammen vid golfbanan i 
Käglinge. Tänk på att isarnas kvalitet 
snabbt kan ändras, så var försiktig! 

SKRIDSKOÅKNING PÅ 
KOCKUM FRITID
Ishallen är öppen till och med  
vecka17 för allmän åkning under 
följande tider: 
Ons kl 17-21 – allmän hockeykväll, 
puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11-14:30 – allmän skrid-
skoåkning, rek. för små barn. Inga 

ytterskor, puckar eller klubbor på isen.  
Lugn, härlig åkning moturs som gäller.
På skolloven har vi extra öppet.
UTHYRNING AV UTRUSTNING:
Sportshopen hyr ut skridskor 50:-/par 
(strl 23-48), hjälm 20:-/st och slipar 
dina egna skridskor för 60:-/par. All 
utrustning som hyrs får endast befin-
na sig inne på Kockum Fritid.

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

SKRIDSKOSKOLA, 
KOCKUM FRITID
Skridskoskola för barn 3 år och äldre 
hos Slottsstadens Konståknings 
Klubb. Kom och lär dig åka skridskor 
i lekfull miljö. Grupper för olika åldrar 
och färdigheter. Vi håller till på Kock-
um Fritid följande tider:
Torsdagar 18.10-19.00
Söndagar  10.10-11.00
För dig som lämnat skridskoskolan, 
vill åka lite oftare och fortsätta lära 
dig grunderna i konståkning finns det 
fortsättningskurser.

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

BARNSKRIDSKOSKOLA 
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 g/säsong).
Avgift: 825 kr för hela säsongen + 100 
kr i medlemskap i Friluftsfrämjandet.

När? olika dagar 
Var? Kirsebergs o Limhamns ishall
Tel. 040-27 11 21
www.friluftsframjandet.se/malmo

SKRIDSKOSKOLA MED 
SK SKRINNAREN
I SK Skrinnarens skridskoskola lär sig 
barnen grundläggande skridskoåk-
ning. Träningen är varierande med 
lekar, koordinationsbanor, tävlingsmo-
ment mm. Kom och prova gratis! 

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

LUNDS ISHALL
STORA RINKEN:
Lör: 16–19, Sön: 11–14
LILLA RINKEN:
Lör: kl 17–19 (klubba tillåten)
Sön: kl 11–13 (ej klubba)
Under skollov öppet vardagar kl 11-15, 
lör/sön som övriga helger.
Entréavgifter: Vuxna: 50 kr. Barn och 
ungdom (5–17 år): 30 kr.
Familjeårskort: 600 kronor
Vuxen årskort: 300 kronor
Barn årskort: 200 kronor
Betalning med kort eller Swish. 
Det finns uthyrningsskridskor i storlekar 
27–47 i hockeyskridskor och 32–42 i 
konståkningsskridskor, så långt lagret 
räcker. 50/70 kr/par (ej förbokning)
Lilla rinken kan hyras för barn-
kalas, klassfester etc: 
ishallen@lund.se 

Var? Stattenavägen 25, Lund 

PULKA OCH SKIDOR PÅ 
BULLTOFTA
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 Ban- 
golfbanan.
SKIDBACKE - Vid Flansbjer i rekrea-
tionsområdets 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 Bulltofta-
parken i max 2 tim. Utrustningen hyrs 
ut under Bulltofta motionscenters öp-
pettider men ska vara tillbaka en timme 
innan anläggningen stänger.

Var? Bulltofta rekreationsområde, 
Malmö

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 där också.
Tjoho!!!
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VÄLKOMNA TILL 
SK SKRINNARENS 
SKRIDSKOSKOLA!
Vi lär barn och ungdomar att åka skridskor 
under lekfulla former. Ta med valfria skrid-
skor, hjälm, handskar och varma kläder. 

Söndagar kl. 10:00-10:50 
i Malmö Arenas Isträningshall.

Välkommen med din anmälan och frågor: 
skrinnaren@gmail.com

www.skrinnaren.com

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, 
Under lov helgfria vardagar kl. 1018
Var? Kopparbergsgatan 8

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

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

FRITIDSBANKEN I LUND
Välkomna till Fritidsbanken Lund. Här kan 
du låna sport- och friluftsartiklar helt gratis 
i 14 dagar. 
Har du prylar som inte längre används tar 
vi tacksamt emot all utrustning och lånar 
ut den gratis till andra personer. Alla får 
låna och allt är gratis!
Insamling hos ComUng på Bytaregatan 9 
(nära Centralen, även på återvinnings-
centralerna på Gunnesbo och 
Gastelyckan.)
När? tis  fre kl 1218, lör kl 1014
Var? Bankgatan 4, Lund
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i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

Vinterprogram  p å  Barnens Scen!Vinterprogram  p å  Barnens Scen!
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

ABC - DANSFÖRESTÄLLNING 
MED MEMORY WAX
För ålder: 5 - 8 år. Välkomna till en 
fantasifull resa genom bokstävernas 
land i en föreställning som hyllar 
nyfikenheten och lusten till upptäck-
andet. Här träffar vi två kompisar som 
gestaltar olika bokstäver med rörelser 
och ljud. Karaktärerna prövar och 
övar och är inte rädda för att göra 
bort sig. ABC riktar sig till alla som 
precis börjat utforska läsandets och 
skrivandets oändliga möjligheter. 
Längd: 40 Min. Biljett: 35:- (50:- 8/2). 

När? 5-7/2 kl 9.30, 10.30, 8/2 kl 15

TYSTA LEKEN BÖRJAR NU
Teaterföreställning med Sagofén 
Isadora. För ålder: 4 - 6 år.
Sagofén Isadora har hamnat inne 
i en tavla som sitter på Förskolan 
Humlans vägg! En flicka på förskolan 
är alltid ledsen och ensam. Med hjälp 
av trolleri kan flickan gå in i tavlan 
och komma till Sagofén Isadora. Där 
träffar hon trädet, skalbaggen och 
Isadora. Tillsammans kan de säkert 
hjälpa den ensamma flickan.
Längd: 30 Minuter. Biljettpris: 75:-.

När? 5/2 kl 16

BÄRA FRUKT
Teaterföreställning med Uusi Teatteri
För ålder: 3 - 6 år
En fantasifull föreställning om att 
skörda och om matens väg till bordet
En föreställning om allt det som kan 
odlas i en trädgård. Vi tar vara på allt 

nyttigt och ätbart, och följer dess väg 
från trädgården till matbordet.
Följ med på en rolig och spännande 
upptäcktsfärd i en magisk trädgårds-
miljö! Spelas på svenska, finska eller 
på svenska med inslag av finska.
Längd: 30 Minuter. Biljettpris: 50:-

När? 9/2 kl 12, 14

MÄSTER SKRÄDDARE OCH 
DEN LILLA DAMEN
För: 2 - 7 år. Här möts "Sagotanten"
Gitte Pålsson och "Gatumusikanten" 
Åsa för att spela upp interaktiva sce-
ner från sagor och sånger.  Vi bjuder 
in både barn och vuxna att delta i vår 
sång och musik. Sagan om Mäster 
skräddare står i centrum men barnen 
får också möta en liten tomte och på 
slutet också några rockiga bockar! 
Tillsammans med Mäster Skräddare 
och den lilla damen får barnen möta 
känslor av alla de slag. De får vara 
med i rytm, musik, sång och dans! 
Längd: 40 Minuter. Biljettpris: 35:-.

När? 10/2 kl 9.15,10.30

KUNG LEAR
Dockteater med Passepartout-theatre.
För ålder: Från 6 år. Shakespeares 
blodiga drama om den förfärliga Kung 
Lear, framförs i en ordlös, dockteater-
föreställning för hela familjen. Kung 
Lear är gammal och måste dela sitt 
rike mellan sina tre döttrar. Han tänker 
göra det beroende av hur mycket de 
älskar honom. Men hur mäter man 
kärlek i Lears värld? Berättelsen 

framförs av två bagare som skall baka 
Lears födelsedagskaka. Lear inser så 
småningom sitt misstag; -Att kärlek 
inte kan prissättas.
Längd: 40 Minuter. Biljettpris: 35:-.

När? 14/2 kl 9.15, 10.30, 15/2 kl 14  

MELODINOSAURIEFESTIVALEN
Musikföreställning med Pappa Kapsyl.
För ålder: 4 - 8 år.
Rösta fram världens bästa dino-
saurielåt i Pappa Kapsyls fartfyllda 
melodifestival där nya dinosaurielåtar 
ställs mot gamla hits. Här blandas 
musik, humor och interaktivitet i en 
härlig show där publiken röstar fram 
vinnarlåten. Dessutom blir det stor 
dramatik i kulisserna. Räkna med 
köttchock, vegankupp och röstfusk!
Längd: 50 Minuter. Biljettpris: 165:-.
Medverkande: Carl-Otto Johansson.

När? 16/2 kl 11,14

CLAROSCURO, MEMORY WAX
För ålder: 3 - 6 år. En dansföreställ-
ning 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 vardagliga tingens 
hemligheter och förändringens kraft – 
där något slutar tar något annat vid.
Längd: 40 Minuter. Biljettpris: 35:-.

När? 18/2, 19/2, 20/2 kl  9.30, 10.30

DEN VIMSIGE TROLLKARLEN
Cirkus med Magiske Måns. 4 - 10 år.
Magiske Måns har glömt bort hur man 
trollar! Han vet inte vad man behö-
ver… en trollstav! Han har glömt vad 
man säger…Hokus Pokus Filiokus! 
Barnen hjälper honom till rätta och 
föreställningen kan börja!
En show som alla får uppleva att de 
deltar i. Längd: 35 Min. Biljett: 35/50:-.
Medverkande: Måns Areskoug. 

När? 21/2 kl 9.15, 10.30, 22/2 kl 14

MIRAMOS
Dansföreställning med Danskompani-
et Spinn. För ålder: 4 - 8 år.
I Miramos får du möta fyra fantasifulla 
varelser som är på tillfälligt besök här 
på vår blågröna planet. Miramos är en 
magisk och lekfull resa utanför tiden, 
bland färger, former och fantasier. 
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Vinterprogram  p å  Barnens Scen!Vinterprogram  p 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

Om att våga närma sig och till slut 
kanske bli vän med någon som inte 
ser ut som du gör. En lekfull och 
ordlös föreställning i mötet mellan 
dans, teater och musik. 40 Minuter. 
Biljettpris: 50:-.

När? 29/2 kl 14.00

DIN BARK MIN HUD
Konsert med Sofia Thelin. Från 7 år.
Din bark min hud. Träden stammar 
upp till Gud. Rötter strövar ner i dy
Allt hör ihop. Liv och död i ständig 
loop. Jag fanns inte utan dig. Allt 
växande som omger dig.
Sofia har skrivit färdigt 10 sånger 
om skogsträdgården. Den 1 Mars är 
det konsert skiv- och boksläpp på 
Barnens scen.
Längd: 40 Minuter. Biljettpris: 140:-.

När? 1/3 kl 15

BZZ - OM BIN OCH MÄNNISKOR
Dockteater med Pygméteatern.
En lekfull och filosofisk föreställning 
för barn mellan 5 – 9 år. Med dockor 
och två skådespelare berättas här 
binas världshistoria och hur de 
interagerat med oss människor under 
lång tid. Det blir en finurlig upplevelse 
som kan förändra både människor 
och bins liv. Längd: 35 Min. Biljett: 
35:-/50:-.

När? 6/3 kl 9.15,10.30, 7/3 kl 14

AOOI
Teaterföreställning med Sagofén 
Isadora. För: 0 - 1 år. En nästan ordlös 
föreställning för de allra minsta. Ett 
tidigt barndomsminne gestaltat med 
små händelser och intryck. Bollen fly-
ger, en fjäril viftar förbi, färger, många 
färger… Rosa, orange och lila. Fjädrar, 
hopp. Och ett hopp till. OBS! Mycket 
Begränsat antal platser.
Längd: 20 Minuter. Biljettpris: 75:-.

När? 11/3 kl 16

GOSEGRISEN
Från 3 år. Möt Ankafara och hennes 
Gosegris i en barnsligt rolig föreställ-
ning med mycket lek och bus.
Leken är det viktigaste redskap vi kan 
ge till våra barn. Med ett sinne öppet 
för möjligheter och med ett flexibelt 
tänkande kan livet bli något riktigt 
stort och roligt för våra barn.
Längd: 30 Min. Biljettpris: 40:-/75:-.

Medverkande: Anna Karin Sersam 
och Gosegrisen, FriScenkonst. 

När? 12/3 kl 10 & 16, 13/3 kl 9.30, 
14/2 kl 14

FLYTTA
Teaterföreställning med Teater A&O.
För ålder: 4 - 8 år. 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 rö-
rande, lite tokigt, och med ett lyckligt 
slut - precis som en flytt ska vara. 
Längd: 35 Min. Biljettpris: 40:-/70:-.

När? 20/3 kl 9.15, 10.30, 21/3 kl 14

HUGO – ELAK, BLODTÖRSTIG 
OCH JÄTTEFARLIG?
Teaterföreställning med Boulevard-
teatern. För ålder: 3 - 8 år.
Fantasi, drama, spänning & humor i 
musik, sång, mim och berättande.
Hugo har ofrivilligt lämnat livet som 
cirkusartist bakom sig och råkat ham-
na långt ute i skogen. Med ett förflutet 
som lindansare är Hugo förstås ingen 
vanlig krokodil, han älskar att sticka 
och baka och vill inget hellre än att få 
besök i sitt prydliga lilla hus. Men att 
skaffa vänner i skogen är inte helt lätt 
– så fort Hugo dyker upp flyr de andra 
djuren för livet. 
Längd: 40 Min. Biljettpris: 50:-/35:-.

När? 22/3 kl 14, 23/2 kl 9.15, 23/ kl 10.30

GRETA GET – EN SANITÄR 
ANGELÄGENHET
För 4 - 8 år. En interagerande, hälso-
sam berättelse med mycket fantasi, 
skoj och skratt!  Greta Get, Gunvor 
Grönkål, Doktor Broccoli och Profes-
sor Skräp tar med dig till en saga som 
vi alla kan lära oss något av! I det här-
liga landet Apolonien, strax söder om 
evigheten i centrum av möjligheten 
där alla är välkomna och lever hälso-
samt i samklang med naturen, där bor 
också den ohälsosamma rockgeten 
Greta Get som äter allt, slösar och 
förpestar som en hel fabrik och lever 
livet på andras bekostnad. Längd: 40 
Min. Biljettpris: 35:-/50:-/75:-.

När? 25/3 kl 10 & 16, 27/3 kl 9.15 & 
10.30, 28/3 kl 14, 29/3 kl 14

JAG SA JU FÖRLÅT!
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 6 - 10 år. Varför är det så 
svårt att säga förlåt? Och är det ännu 
svårare att förlåta? På en scen där 
fredagsmys möter Las Vegas presen-
terar artisterna Miguel och Santos en 
komisk varieté, där allt går fel innan 
det ställs till rätta. Men hur gör man 
för att bli förlåten?
Längd: 35 Minuter. BIljettpris: 100:-.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn

När? 3/4 kl 17

EN STACKARS LITEN HAJ
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 4 - 8 år. Det var en gång 
en pojke som älskade att bada. Han 
skulle nog ha badat varje dag, om han 
inte vore så väldigt rädd för hajar.
En föreställning om rädsla och hur 
man kan övervinna den.
Längd: 35 Minuter. Biljettpris: 100:-.
Medverkande: Tomas Fingal och 
Magnus Ödéhn.

När? 4/4 kl 11

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 4 - 8 år.
Det var en gång en gubbe i randig 
kostym som råkade gå förbi en 
fruktaffär. Så börjar Jan Lööfs älskade 
bildberättelse där man får följa hur ett 
äpple sätter igång en händelsekedja 
i den lilla staden. När Obanteatern 
tolkar historien blir det rolig och 
underfundig teater. Med hjälp av 
animationsteknik får bilderna liv och 
tar sin rättmätiga plats i teaterföre-
ställningen. En upplevelse för både 
barn och vuxna.
Längd: 35 Minuter. Biljettpris: 100:-
Medverkande: Tomas Fingal & 
Magnus Ödéhn.

När? 5/4 kl 14

BARNiMALMO.SE 7



SKÖNHETEN O ODJURET, 
MALMÖ OPERA
En spännande, rolig och dramatisk 
uppsättning av Disneys Skönheten 
och odjuret. Möt de älskade karak-
tärerna som vi känner igen från den 
klassiska Disneyfilmen och förlora dig 
i sagans underbara värld i en uppsätt-
ning för alla åldrar.
En bortskämd prins har förvandlats 
till ett odjur som straff för sin elakhet 
och snålhet. För att återfå mänsklig 
form måste han lära sig att älska och 
att bli älskad. Skamfull och bitter 
lever han isolerad i sitt slott, endast 
omgiven av sitt tjänstefolk som också 
blivit förtrollade – till möbler, ljusstakar 
och porslin! När skönheten plötsligt 
dyker upp ställs allt på ända. Sakta 
men säkert börjar odjurets hjärta att 
tina upp. Men hinner det udda paret 
finna äkta kärlek innan det är för sent? 
Ålder 7-100 år.

När? tom 30/4 
Var? Malmö Opera, Storan 

OKII NAMI, FEBRUARI
Ett experimentellt musikrum för alla 
som fyllt sju! Prova experimentella 
instrument som aerodrums eller varför 
inte trumpet eller violin? I det fantasi- 
eggande Okii Nami kan barn från 7 
år prova olika instrument tillsammans 
med Malmö Lives musikpedagoger. 
Inträdet är fritt och det kostar heller 
inget att prova instrumenten.

Var? Malmö Live, Dag Hammar-
skjölds torg 4
När? 1-2/2, 8-9/2, 15-16/2, 22-23/2
Öppet kl 11 - 15, välkommen in när du 
kan!  www.malmolive.se

DISNEY ON ICE, MALMÖ ARENA
Kliv in i en värld av äventyr med 
spännande sagor från hela världen i 
Disney On Ice presents Magical Ice 
Festival. Vi får träffa flera av Disneys 
favoritfigurer som tex Vaiana, Elsa & 
Anna, snögubben Sven, Frost, Ariel, 
Rapunzel, Skönheten & Odjuret, 
Belle och många fler i denna magiska 
blandning när Disney On Ice tar dig 
med in i en fantastisk föreställning!

När? 7-9/2 
Var? Malmö Arena
www.disneyonice.com/se/se-se/ma-
gical-ice-festival
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MÅNENS SJÄTTE DAG 
PÅ PALLADIUM
Ge din bebis och dig själv en upple-
velse i en förtrollande värld fylld av 
mystiska skrymslen.
Månens sjätte dag är både en 
dansföreställning, skulptural instal-
lation och ett multisensoriskt verk. I 
föreställningen blandas olika former 
med rörelse, dans, musik och ljud i en 
upplevelse. Här bjuds de allra minsta 
och deras föräldrar in till att röra sig 
fritt och utforska genom aktivitet eller 
vila. Ni kan komma och gå som ni vill 
under installationens öppettider. Ni får 
gärna stanna länge! För barn 3 – 15 
månader och deras föräldrar. Endast 
15 bebisar och 20 vuxna. 100:-.

Var? Palladium, Södergatan 15
När? 17-19/2, flera föreställningar
www.palladium.nu/event

SJÖRÖVARMANGE OCH KATTA
PIRAT, KULTUREN
SjörövarMange & Katta Pirat är två 
snälla sjörövare som åker land och 
rike runt för att underhålla och sjunga 
med barn och vuxna. Låtarna handlar 
om allt möjligt man kan råka ut för 
till havs och på land, de är lätta att 
sjunga med i och innehåller en massa 
rörelser så hela kroppen får vara med! 
Biljettpris: Vuxna, pensionärer, 
studenter 150 kr. Barn 0-18 år och 
medlemmar 100 kr. Begränsat antal 
platser, förköp biljetter på hemsidan. 
Förköp av biljetter via webben kan 
göras fram till en timme före program-
start. Om programmet inte är fullbokat 
kan biljetter därefter köpas i entrén på 
Kulturen i Lund.

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen 6, Lund
När? 19/2 kl 18-18:45
www.kulturen.com

DEN STORA KONSPIRATIONEN
TEATER 23 
Möt kollegorna doktor Bloom och 
doktor Andersson! Två zoologer som 
kan det mesta om naturen, i synner-
het om daggmaskarnas spännande 
liv. Den Stora Konspirationen är ett 
fantasifullt och absurt stycke föreläs-
ningsteater om vilda konspirationste-
orier, hemlighetsfulla sammansvärj-
ningar och om att bygga upp sin egen 
alternativa bild av verkligheten. För 
åldrarna 8-11 år. 90:-/person. Före-
ställningen erbjuder syntolkning.

Var? Teater 23, Djäknegatan 7, Malmö
När? 23/2 kl 15
www.teater23.se

BARNLÖRDAG MALMÖ LIVE
SKRÄCKKABINETTET
En spektakulär rockshow för hela 
familjen! Skräckkabinettet är äntligen 
här för att lära människorna att han-
tera sina rädslor! Med finurliga texter 
och cool rockmusik för både små och 
stora öron får vampyrsångaren Valen-
tin Von Törst, mumiegitarristen Akhe-
naton den Allsmäktige, spökbasisten 
Vita Frun samt monsterrock-trum-
misen Grym oss att fundera kring 
rädslor och hur vi kan övervinna dem. 
Sommaren 2019 gjorde Skräckkabi-
nettet succé, bl.a. i barnprogrammet 
Sommarlov på SVT.
Evenemanget ingår i Malmö Lives 
Barnlördagar och är gratis men har 
begränsat antal platser (250 platser). 
Först till kvarn principen gäller!

Var? Malmö Live, Kuben, Dag Ham-
marskjölds torg 4
När? 29/2 kl 13
www.malmolive.se

ROBIN HOOD THE MUSICAL
Följ med till 1200-talets Sher-
woodskog och möt den fredlöse 
legenden Robin Hood, munken 
Brother Tuck, den väldige Little John, 
vackra egensinniga Marion, elaka 
Sheriffen av Nottingham och flera 
andra. Kommer Prins John att härska 
i tid och evighet eller kommer Kung 
Rickard tillbaka och återtar tronen. 
Kommer Marion lyckas fly från slottet  
eller missar Robin målet med sina 
pilar? Häftiga fight-scener, spännande 
intriger, andlös kärlek och massor av 
humor ackompanjerad av nyskriven 
äventyrsmusik!

När? 1/3 
Var? Malmö Arena
www.drosenorberg.se

OKII NAMI, MARS
Ett experimentellt musikrum för alla 
som fyllt sju! Prova experimentella 
instrument som aerodrums eller varför 
inte trumpet eller violin? I det fantasi- 
eggande Okii Nami kan barn från 7 år  
prova olika instrument tillsammans 
med Malmö Lives musikpedagoger. 
Inträdet är fritt och det kostar heller 
inget att prova instrumenten.

Var? Malmö Live, Dag Hammar-
skjölds torg 4
När? 1-2/3, 8-9/3, 15-16/3, 22-23/3, 
28-29/3  Öppet kl 11 - 15, välkommen 
in när du kan.
www.malmolive.se

forts. på sid 10 >>>
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FAMILJEFÖRESTÄLLNING KÄRA 
NÅN, EXPRESSTEATERN
I denna föreställning får den unga 
publiken göra bekantskap med 
ålderdomen. Genom komiska förveck-
lingar och fysiskt spel, kan den unga 
publiken uppleva att de kanske har 
mycket gemensamt med de äldre. 
Denna roliga föreställning fick en fin 
utmärkelse förra året!

Under hösten fick en grupp äldre från 
ett vårdboende i Malmö se föreställ-
ningen Kära Nån! tillsammans med 
barn från förskolor. Detta pilotpro-
jekt, som är ett samarbete mellan 
Expressteatern, Hälsa-vård-och 
omsorgsförvaltningen, Förskoleför-
valtningen och Kulturförvaltningen i 
Malmö, provar nya förutsättningar för 
möten mellan barn och gamla.
För barn från 5 år.

Var? Expressteatern, Rörsjög. 26, 
Malmö
När? 7/3, 21/3 kl 14
www.expressteatern.nu

DEN SJUNGANDE BÄNKEN 
PALLADIUM
Visst kan man längta bort ibland till 
de stora äventyren, någonstans på 
andra sidan horisonten. Men man 
behöver inte alltid resa så långt. Om 
man ser sig noga omkring och lyssnar 
uppmärksamt kan det räcka att sätta 
sig en stund och fundera på bänken 
där borta under trädet. Med fantasins 
hjälp och lite tålamod händer det: från 
molnen kommer sångerna singlande 
och landar framför våra fötter!
Välkomna stora och små till en 
sångstund där ”bitarna passar så bra 

ihop och blir till ett sjungande pussel”.
Var? Palladium, Södergatan 15, 
Malmö

När? lör 7/3 kl 14
www.palladium.nu/event/den-sjung-
ande-banken/

FAMILJELÖRDAG: BARNTEATER 
GOSEGRISEN
Möt Ankafara och hennes Gosegris 
i en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek och bus. Leken är det 
viktigaste redskap vi kan ge till våra 
barn. Genom leken utvecklar vi 
förmågan att fantisera och tänka i nya 
banor. I leken kan vi prova och låtsas-
saker kan vara något annat än vad de 
är. Leken bearbetar våra känslor och 
upplevelser och med ett sinne öppet 
för möjligheter och med ett flexibelt 
tänkande kan livet bli något riktigt 
stort och roligt för våra barn. Från 3 
år. En föreställning med mycket lek 
och bus! Fri entré!

Var? Möllegården 4, Åkarp
När? Lör 7/3, kl 14
www.burlov.se/kulturfritid/kulturibur-
lov/mollegardenkultur
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en familjemusikal på Malmö Opera
Detta är den största musikalsatsningen på många år på 
Malmö Opera så vi är förväntansfulla inför föreställningen. 
Och som den klassiska saga det är så börjar berättarrösten 
(Marianne Mörck) föreställningen "- Det var en gång..."
Disneysagan handlar om den elaka prinsen som förvandlas 
till ett odjur för att han inte känner någon medkänsla för sina 
medmänniskor. Förtrollningen kan bara brytas om han kan bli 
älskad av någon, och även älskar tillbaka.

Föreställningen håller ett högt tempo med många scenbyt-
en tack vare en massa tekniska lösningar. Projiceringar, 
snurrande scen, fantastiska kostymer och rekvisita...allt är 
spektakulärt och håller oss trollbundna hela första akten som 
är 1,5 timme lång. Inte en tråkig stund här inte. 

De olika hushållsatiraljerna som tekannan, koppen, byrån, 
klockan, ljusstaken och dammvippan dansar och sjunger och 
fäller komiska kommentarer. På det levande middagsbordet 
sjunger och dansar maten och besticken, häftigt dansnummer 
på en gigantisk öltunna, de läskiga vargarna, kostymer med 
inbyggda elmopeder, inbyggt gökur i magen på Clocksworth, ja 
allt bidrar till en riktigt häftig och komisk upplevelse. 

Sången då - jo så klart är det en upplevelse i sig! Det är många 
väldigt fina sångnummer, speciellt av huvudkaraktärerna. Ett 
extra plus att det är enkelt att hänga med i handlingen efter-
som alla sjunger klart och tydligt. Föreställningen är också 
textad på svenska och engelska på tavlor vid scenen.

Glädjande är att det är väldigt stor andel barn i publiken. Och 
alla barn som jag kikade på satt som trollbundna de också 
genom hela föreställningen. Så roligt att se!

Detta är en dramatisk, vacker och riktigt underhållande 
musikal. Och så är det ju happy ending - det gillar barnen, 
och jag....! Efteråt blir det stående ovationen med applåder som 
inte vill ta slut!

Jag tycker att föreställningen passar alla, barn och vuxna från 
ungefär 7 år och uppåt. 
Pst...halva priset för barn och unga till 26 år.

/ BiM-redaktionen som varit på galej för en eftermiddag

Skönheten och Odjuret spelas på Malmö Opera till 30 april.

BiM recenserar:

Skönheten och Odjuret

Fotograf: Katja Tauberman



DEN STORA KONSPIRATIONEN
TEATER 23 
Möt kollegorna doktor Bloom och 
doktor Andersson! Två zoologer som 
kan det mesta om naturen, i synner-
het om daggmaskarnas spännande 
liv. Den Stora Konspirationen är ett 
fantasifullt och absurt stycke föreläs-
ningsteater om vilda konspirationste-
orier, hemlighetsfulla sammansvärj-
ningar och om att bygga upp sin egen 
alternativa bild av verkligheten. För 
åldrarna 8-11 år. 90:-/person. Före-
ställningen erbjuder syntolkning.

Var? Teater 23, Djäknegatan 7, Malmö
När? 8/3 kl 15
www.teater23.se

BARNLÖRDAG MALMÖ LIVE
HUNDEN RUND
Hunden Rund har hittat något på 
marken. Det är ett frö. Så börjar bok-
en Hunden Rund planterar. Vi gräver, 
planterar, sjunger, spelar musikfrön 
och dansar vattenkannedans. Barnen 
får på ett lustfyllt och musikaliskt sätt 
lära sig om vad som händer när men 
planterar ett frö. Hunden Rund, gitar-
ren, pianot och klarinetten är med och 
det blir en upplevelse för alla sinnen! 
Riktar sig till barn 2-5 år. Evenemang-
et ingår i Malmö Lives Barnlördagar 
och är gratis men har begränsat antal 
platser (250 platser). Först till kvarn 
principen gäller!

Var? Malmö Live, Kanalscenen, Dag 
Hammarskjölds torg 4
När? lör 21/3 kl 13 & 14
www.malmolive.se

BORTA – MINNA KROOK
En humoristisk dansföreställning 
som tar avstamp i barnens tittutlekar. 
Saker trollas bort och kommer fram. 
Tänk om man trollar bort sin kompis 
av misstag. HJÄLP! Om sorgen att 
sakna och glädjen att hitta. Två kom-
pisar i plysch dansar och gör trolleri-
tricks. Ålder från 2 år. Pris 80:-/under 
12 år 60:-. Dans Arr.Dansstationen

Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
När? sön 5/4 kl 13 & 15
www.palladium.nu/event/borta-min-
na-krook/

NALLE MÖTER MONSTER
Nalle är ganska rädd för alla monster. 
Men samtidigt är det något som gör 
att han gärna vill träffa dem också. 
Vad är ett monster egentligen? Vill ni 
vara med på en skräckskön monster-
konsert så ta med era bästa gosedjur 
och kom till Malmö Live!

När? 18/4 kl 11,13 och 15
Var? Malmö Live Konserthus
www.malmolive.se/barn-unga

PIPPI LÅNGSTRUMP
Julius Production firar Pippis 75-års 
jubileum med att sätta upp Pippi 
Långstrump på Nöjesteatern i Malmö. 
Följ med på denna hisnande musi-
kalföreställning där Pippi Långstrump 
och hennes vänner bjuder på sång 
och dans, bus och lustiga påhitt. 
När Pippi, världens starkaste tjej, 
flyttar in i Villa Villekulla träffar hon 
Tommy och Annika. De blir förvånade 
då Pippi inte bor tillsammans med sin 
mamma och pappa utan med sin apa 
Herr Nilsson och sin häst Lilla Gubben 

När? 17/4-3/5 
Var? Nöjesteatern, Amiralsgatan 25
www.juliusbiljettservice.se

SNÖVIT THE MUSICAL
Baserad på Bröderna Grimms klassis-
ka saga. Sin vana trogen har regissör 
Robert Dröse omarbetat historien 
till en modernare version med stor 
ensemble, påkostade kläder och 
fantasifull scenografi. Föreställningen 
innehåller häftig och medryckande 
musik. Allt från klassiska musikalbal-
lader till rock, gladjazz och house! 
Det är en känslomässig berg- och 
dalbana, där sorg möter skratt och 
dramatik möter show. I Snövit – the 
Musical tas svängarna ut rejält, med 
stor drivkraft och flödande humor.

När? 19/4 kl 12
Var? Malmö Live Konserthus
www.drosenorberg.se 

ABC MEMORY WAX 
PÅ PALLADIUM
En fantasifull resa genom bokstäver-
nas land i en föreställning som hyllar 
nyfikenhet och upptäckarlusta! Här 
träffar vi två kompisar som gestaltar 
olika bokstäver med rörelser och 
kreativa ljud. ABC riktar sig till alla 
från 5 år som precis börjat utforska 
bokstäver och ord. Följ med oss på 
ett spännande äventyr fyllt av dans, 
musik och överraskningar. Lekfull 
rekvisita och scenografi gör upple-
velsen både magisk och lärorik. Pris 
80:-. Barn under 12 år: 60:-.

När? sön 19/4 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu

BAMSE OCH LOVA SJUNGER & 
DANSAR
Att Bamse och Häxans dotter Lova 
tycker om sång och dans är ingen 
hemlighet och de vill gärna att alla 
är med! Tillsammans med publiken 
bjuds det på kända barnsånger och 
rörelser för hela kroppen. Det kommer 
bli omöjligt att sitta still! Under ca 40 
minuter bjuds det på klassiker som 
’Huvud, axlar, knä och tå’, ’Krokodi-
len’ och ’Imse vimse spindel’ samt 
massor av andra välkända barnlåtar.
Föreställningen passar hela familjen 
men är främst riktad mot barn mellan 
2-7 år. Efter föreställningen är det 
Meet and greet, där du får möjlighet 
att träffa Bamse och Lova.

När? 17/5 kl 11 & 14
Var? Lunds Stadsteater
www.bamselive.se
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Premiär söndag 30 augusti!
För hela familjen.

Malmö - Kristianstad - Hässleholm - Lund
Karlskrona - Helsingborg - Ystad

PIPPI KOMMER TILL STAN!

Föreställningens längd ca 2,5 timme inkl paus.

Biljetter: Julius Biljettservice 0775 700 400, 
www.juliusbiljettservice.se
www.pippimusikal.se

Malmö - Nöjesteatern 30 aug–14 sep
Kristianstad Arena 19/9
Hässleholm - Kulturhuset 20/9
Lunds stadsteater 26–27/9

Karlskrona - Konserthuset 3/10
Helsingborg Arena 4/10
Ystad - Teatern 10-11/10

Julius Production firar Pippis jubileumsår!
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Julius Production firar Pippis 75-års jubileum

NÖJESTEATERN MALMÖ | SPELAS 17 APRIL - 3 MAJ 2020
FREDAGAR 18.00, LÖRDAGAR 14.00 & 18.00, SÖNDAGAR 13.00 & 17.00, LÄNGD CA. 2,5 TIM INKL. PAUS

WWW.JULIUSBILJETTSERVICE.SE, 0775-700 400

PREMIÄR

17 APRIL!



Fotograf: Linus Nilsson

Gästspelar på Malmö Live Konserthus den 19 april.

"En färgsprakande och härlig musikal”, ”En föreställning för 
hela familjen”, ”Har ni chansen att se den, ta den chansen”, Helt 
fantastisk föreställning” - lät det efter premiären av "Snövit - The 
Musical" på Göta Lejon i Stockholm i november.  Denna gång med 
bland andra musikalveteranen och skådespelerskan Anna Norberg 
i rollen som den elaka Drottningen och Häxan.

 – Jag är helt överväldigad av publikens reaktioner. Det kändes 
fantastiskt att få framför allt barnens gensvar. Även om de mest 
var arga på Drottningen så var de verkligen hundra procent med i 
föreställningen, säger Anna och ler stort.

Efter föreställningen var det mycket glada barn och vuxna som 
strömmade ut ur lokalen. ”Kan man få en hel salong med barn att 
sitta stilla i 2 timmar så är det en väldigt bra föreställning!” sa en 
nöjd förälder. ”Så himla fartfyllt och kul från början till slut” sa en 
annan. 
-Både jag och Robert Dröse som har regisserat är otroligt glada 
över responsen, säger Anna.

En klassisk saga i ny förpackning
Det allra mesta känns igen från den klassiska Snövitsagan, men 
det finns även en hel del nyare inslag i denna omarbetade version. 
Publiken får förstås besöka det berömda slottet med den ondsin-
ta och egensinniga drottningen. Med hjälp av den fege Härolden 
tvingar Drottningen ut Snövit i den ökända mörka skogen, där hon 
till slut hamnar hos de berömda dvärgarna som alla kallas för 
Konrad. Dessa smått osannolika figurer med sin obändiga energi 
blev en stor succé hos publiken. 

Samspelad ensemble
Skådespelerskan och musikalartisten Anna Norberg spelar den ela-
ka och intrigerande drottningen som gör allt för att stoppa Snövit. 
Den charmige men lite självupptagne prisen spelas av Idol-Bragi 
som gör sin debut i musikalsammanhang. Bob Hellberg som kan 
ses i fler av Dröse&Norbergs uppsättningar gestaltar den tuffa och 
modiga Snövit som inte låter sig slås ned av något. Musikalvetera-
nen Patrik Martinsson spelar Härolden och skådespelaren Andreas 
Andersson gör den dråplige Kungen. 

Spelas den 19 april på Malmö Live Konserthus.
Biljetter: malmolive.se

Manus & regi: Robert Dröse 
Producent: Anna Norberg

SNÖVIT - The Musical
Intervju med Anna Norberg i "Snövit - The Musical":



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

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

MALMÖ REPTILCENTER 
"TERRARIET"
På 500 kvadratmeter djungel kan du 
bekanta dig närmare med ödlor, or-
mar, 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.

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

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.

När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com
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HYLLIEBADET
Undervisningsbassänger, varmvat-
tenpool för de minsta, relaxavdelning. 
Vattenlek med hinderbana, vatten-
rutschkanor och mycket mer.

Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
Tel 040-34 26 50 
www.malmo.se/hylliebadet

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

VANNINGEN, VELLINGE
Minivattenland, rutschkana, vågbas-
säng, 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

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

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 

PILÄNGSBADET LOMMA
Äventyrs- (ca 33° C) och undervis-
ningsbassäng. Simskola. 

Var? Ringvägen 11, Lomma 
www.lomma.se

HÖGEVALLSBADET I LUND 
Äventyrsbad med 213 meter långa 
vattenrutschbanor, djungelbad för de 
minsta. Vågbassäng. Undervisnings-
bassänger. 

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

BADHUSET I TRELLEBORG
Äventyrsbad med vattenrutschbanor, 
virvelkanal m.m. Barnpool.  Undervis-
ningsbassänger. 

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

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varm-
vattenbassäng och en träningshall. 
Här erbjuds profylaxkurser, vatten-
gymnastik 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
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Bland hajar och uttrar
Besök norra Europas största akvarium, Den 
Blå Planet. Här kan du känna dig som ett med 
både världshav  och djur. Här har du och bar-
nen chansen att lära er massor om djur som 
lever i våra egna vatten och på andra sidan 
jordklotet – se på när uttern Agnes ska matas 
eller när rockor och hajar får middagsmaten 
serverad.  
På Den blå planet finns både skötrum, en 
amningsstol och mikro att värma flaskor i, 
och för den som vill hoppa över restaurangens 
barnvänliga meny, så kan man äta medhavd 
mat i picknick-området. 

www.denblaaplanet.dk

Glyptoteket
Ta med barnen till Glyptoteket och förfasa er 
över de lite lagom läskiga mumierna i den egyp-
tiska avdelningen. Lär dig mer om Ramses II som 
fick över 100 barn, hur balsamering gick till den 
gången det begavs och glöm inte att se efter 
noggrant vid varje mumie – är det inte ett finger 
som sticker ut och vinkar till oss? Efter den 
här upplevelsen har både barn och vuxna gjort 
sig förtjänta av en kaka i caféet i den tropiska 
palmträdgården efteråt!
Glyptoteket är för övrigt gratis varje tisdag, för 
barn gratis alla dagar.

www.glyptoteket.dk

Vinterjazz för barn
För den som vill lyssna på lite härlig barnjazz mitt i 
vintern kan "Jazz for kids" verkligen rekommenderas. 
Klappa takten, stampa loss och kanske ni till och 
med ska sjunga med…? 

www.jazz.dk/vinterjazz-2020/temaer/jazz-for-kids-on-tour/

SSportlov i Köpenhamn!portlov i Köpenhamn!
Sportlovet på den danska sidan sundet 
är redan vecka 7, men det finns ändå 
en mängd saker att ägna sig åt i Köpen-
hamn under det svenska sportlovet. Och 
ja – Tivoli har öppet - med skridskobana 
och snöflingor som aldrig smälter. 

/ Teresa Rørbye 
För fler Köpenhamnstips och annat kul besök 
scanditravelerblog.com  
– en reseblogg om resor med barn – och ibland utan.



LEK & KUL INNE

LEOS LEKLAND 
STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP
Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja. På Leos 
Lekland hittar du alltid nya äventyr. 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, klättra uppför vulka-
nen och testa våra andra attraktioner! 
Vi har dessutom en minivärld för de 
allra minsta gästerna.

På Leos Lekland finns det en stor 
restaurang med plats för upp till 
hundratals gäster, fräsch meny och 
kalasrum som är något alldeles extra. 
Hos oss är det alltid gratis för vuxna 
och vi har öppet årets alla dagar!

PEP-DAGEN - 99:- PÅ TISDAGAR*
För dig som är medlem i Leo’s Family
Upp och hoppa! Alla tisdagar har vi 
sänkt pris*. Vi gör det för att vi brinner 
för att barn ska röra på sig mer. Och 
det gör också organisationen Genera-
tion Pep, som vi samarbetar med.
* Erbjudandet gäller alla tisdagar utom 
när det är lov eller helgdag för med-
lemmar i Leo’s Family och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. 
Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer på vår hemsida!

Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 89 kr (Årskort: 1590 kr)
Barn 2-17 år 159/179 kr (5-kort: 760 kr, 
10-kort: 1430 kr) Årskort: 2490 kr.
Entrén gäller hela dagen. 
När? Alla dagar kl. 10–19 
www.leoslekland.se/

BOUNCE MALMÖ
2 800 kvadratmeter stor adrenalin- 
arena med flera olika aktiviteter. Här 
finns bl.a. trampoliner, en ninja warrior 
bana, big bag, slam dunk, och ett 
freerun område. Vi rekommenderar att 
boka innan. Under 110 cm 120:- . Över 
110 cm 150:-.

När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se 

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, leka, busa, stoja, springa, 
pyssla, mysa och knasa sig så mycket 
du vill. Priser: Vuxna gratis. 1 år 85:-.
2-17 år vard. 139:-/helger o lov 159:-.  

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. 
0-6 år 75:-. Från 7 år 149:-. Vardagar 
gäller priset 3 tim, helger 1 tim.

När? Mån-Tor 11–19, Fre 11–20, Lör 
10–19, Sön 10–18. 
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

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. 150 kr för 60 min. Boka alltid 
i förväg.

När? Fre 17-19, helger 9-18. Övriga 
dagar endast grupper om minst 10.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se 

THE LITTLE GYM
The Little Gym erbjuder ett varierat 
utbud av klasser, läger och födelse-
dagskalas 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 självförtro-
ende genom lekfullt lärande. 
Våra föräldrar-barn klasser uppmunt-
rar 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 hem-
sidan för tid, pris och prova-på!

Var? Little Gym, Limhamnsgårdens 
Allé 25, Limhamn. Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varm-
vattenbassäng och en träningshall. 
Här erbjuds profylaxkurser, vatten-
gymnastik 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

KUL I MALMÖ
Kul i Malmö är en sajt med gratisakti-
viteter 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
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Kom på en gratis 
provklass!
The Little Gym Malmö
www.malmo.thelittlegym.eu

För att man
bara är liten en gång! 
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.    



blomsterbutiken... På körskolan lär sig 
barnen grunderna i trafiken och styr 
sedan den ”egna bilen” runt Mini City. 
Barnkalas med två kul kalasrum.

www.minicity.se

T-REX RESTAURANT OCH
DINOS LEKLAND
Stå öga mot öga med prehistoriska 
dinosaurier och lyssna till rytande ljud. 
Kreativ meny med farligt god mat för 
hela familjen tex Megasaurus-stek och 
oemotståndliga vulkandesserter av 
choklad. Barnen har sedan obegränsat 
med bus att se fram emot i det spän-
nande dinosaurieleklandet. 
Två fantasifulla kalasrum.
Leklandet har även egen entré.

www.t-rex.se

THE HOOK - SJÄLVLYSANDE
GOLFÄVENTYR
En självlysande minigolfbana i 
Pirates of the Caribbean-miljö. 15 
självlysande banor där ni parerar 
mellan skeppsvrak, skattkistor och 
bläckfisktentakler. I piratskeppet köper 
man mat och i Sköldpaddsbaren något 
uppfriskande att dricka. 2-5 spelare per 
grupp - 45-90 minuter per spelomgång 
- Piratmat & självlysande drinkar.

www.thehook.se

LA TAVERNA BOULE & TAPAS
Spela boule i mysig medelhavsmiljö 
och avrunda med härliga stora tapas-
fat. Kul aktivitet för hela familjen - alla 
generationer - tillsammans! 9 banor. 

www.la-taverna.se

LASER ZONE – SOM DU ALDRIG
UPPLEVT DET FÖRUT
Laser Zone tar ’laser tag gaming’ till 
en helt ny nivå. I vår spelmiljö har 
utomjordingar landat med ett gigan-
tiskt rymdskepp och förstört jorden 
som vi känner till den. Du kommer att 
kämpa mot dina motståndare i en sur-
realistisk slagfältsmiljö med svart ljus 
och rykande byggnader,  svävande 
rymdskepp. 2-30 spelare per grupp 
- 20 minuter per spelomgång. Coola 
fest- och kalasrum. Från ungefär 7 år.

www.laserzone.se

EXIT VR ESCAPE ROOMS - 
VIRTUELLT BLIR VERKLIGHET
Åldersgräns 12 år.
Sveriges första Virtual Reality Escape 
Rooms. I vår 3D-värld utmanas du 
och ditt lag av svindlande miljöer 
och skrämmande äventyr. Genom 
att samarbeta med ditt team via VR 
kommer ni tillsammans att få uppleva 
framtidens digitala underhållning. 

www.exitvr.se

KÖPCENTRAT ENTRÉ
Fredsgatan 10 Malmö

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).
Du skall vara minst 7 år för att använ-
da vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Vard. 3 tim: förbokning 145 kr,  drop-in 
160 kr. Helger/Lov: 1 tim: 145/160 kr.
Boka online för lägre pris!

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

MINI CITY BARNROLLSPEL
Sveriges första miniatyrstad inomhus. 
Prova rollspel där lek blandas med 
lärande. Bli brandman och släck en 
eld eller ta hand om påstigningen av 
ett flygplan i en flygplatsmiljö. Besök 
en polisstation eller var läkare. Vidare 
till bilverkstaden, bensinstationen och 
byggnadsplatsen. Missa inte heller  
laboratoriet, hårsalongen, bageriet, 
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BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar med rikt djur- 
och växtliv. Fina anlagda spår och är 
du sugen på fika finns det ett café på 
motionscentret. Vintertid om det är 
snö - skidspår och pulkabacke.

www.malmo.se/bulltofta

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

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

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE
Långgrunt strandområde och strand-
ängar med många fågelarter. Det 
finns flera stigar för promenader och 
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km. 
En av stigarna är tillgänglighetsanpas-
sad. Skåneleden passerar. Stor del av 
området är naturreservat. Flera iord-
ningställda rastplatser med bänkar, 
bord och i vissa fall grillplats. 
Vid den västra parkeringen finns en 
hinderbana för stora och små barn. 

Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge 
www.skanskalandskap.se

NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäksfärder i naturen, 
Vilsestig, promenader eller löpning, 
grillplatser som kan förbokas, natu-
rum, kul linbana och mycket mer.

Många barnaktiviteter: 
Följ med på guidningar, föredrag, 
workshops och trevliga stunder i 
naturen tillsammans med naturväg-
ledarna från naturum, guider och 
lokala föreningar. Kanske lär ni er 
något nytt eller hittar inspiration till 
egna utflykter. Aktiviteterna leds av 
naturvägledare från naturum om det 
inte står något annat. Samlingsplats 
utanför naturum. Vi är oftast utomhus, 
kläder efter väder!  
 

SPORTLOVSPROGRAM
Samling utanför naturum Skrylle, 
Skryllegården. 
Arrangeras av naturum Skrylle, Lunds 
kommun. Mer info på lund.se/naturum 
och skrylle.se, naturum@lund.se
 
Lör 15/2 Sovande vinterträd 
kl. 11-12 och 13-14. Vad gör träden 
på vintern och kan man säga att de 
sover? Fakta och kuriosa om några 
träd i skogen medan vi går en kortare 
promenad i naturen.
 
Sön 16/2 Fågelbingo 
kl. 13-15. Vässa öronen och lär dig att 
använda en kikare när vi spelar bingo 
med vinterns fåglar. 
 
Tis 18/2 Vem sköter skogen? 
Kl. 10-12. Trädprat, skogsskötsel och 
naturvård tillsammans med kommu-
nens skogshuggare som visar hur det 
går till att fälla träd med motorsåg. 

Ons 19/2 Vad är ett frö? 
kl. 10-11 och 13-14. Om växternas 
bebisar, fröna. Varför ser frön så olika 
ut? Vi samlar, utforskar och experi-
menterar i närheten av naturum.
 
Tors 20/2 Vildsvinens Skrylle 
kl. 10-12. Vad tycker vildsvin om 
människor, när får de ungar och vad 
äter de? Naturum och kommunens 
viltvårdare pratar också om andra sto-
ra djur i skogen och visar viltgömslet 
Gyltan, där du kan sitta och spana på 
skogens djur. Promenad i terräng, ca 
3 kilometer.
 
Fre 21/2 Natur för de minsta 
kl.10-11. Promenadsaga och mys 
runt elden för vuxna med barn 0-5 år. 
Möjlighet att grilla efteråt.
 
Lör 22/2 Sovande vinterträd 
kl. 11-12 och 13-14. Vad gör träden 
på vintern och kan man säga att de 
sover? Fakta och kuriosa om några 
träd i skogen medan vi går en kortare 
promenad i naturen.
 
Sön 23/2 Fågelbingo 
kl. 13-15. Vässa öronen och lär dig att 
använda en kikare när vi spelar bingo 
med vinterns fåglar. 

Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

NATURUM FALSTERBO
Utgångspunkt för att upptäcka den 
fascinerande naturmiljön på Falster-
bonäset. Utställningar, utkiksplats och 
kunnig personal som informerar och 
anordnar olika aktiviteter. Här anord-
nas många barnaktiviteter. Fri entré.

Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta 
Naturcentrum, med utställning, kafé, 
besökscenter och olika aktiviteter. 
Stigarna är många och här kan du 
vandra både kort och långt. Färdiga 
barnpromenader, naturcentrum, en 
ravin. Underbar natur. Hyr en egen 
stuga i en vecka, natt eller helg.
Flera olika storlekar. Även vindskydd.

Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta

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!

www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/snogeholm

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, 
en svåråtkomlig grotta och en unik 
mosse. Skåneleden passerar genom 
området. Flera iordningställda rast-
platser och vindskydd i området.

Var? Klåveröds naturområde. 
Klåveröd ligger på Söderåsen, nära 
Söderåsens Nationalpark. 
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/klaverod

SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
& NATURUM
Få inspiration och vägledning ut i 
nationalparken genom att titta in i 
naturum Söderåsen - besökscentrat 
vid huvudentrén i Skäralid. Här får 
du veta mer om områdets speciella 
natur och får tips på vandringar och 
sevärdheter.

Var? Skäralid, ca 6 mil från Malmö
www.sverigesnationalparker.se

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

www.friluftframjandet.se
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"Piggelinbollar"
Till utflyktskorgen, 
mellanmålet eller lördagsgodiset...
- Blandade nötter och mandlar
- Torkad frukt tex dadlar, fikon, aprikoser
- Jordnötssmör (el annat nötsmör)
(- Havregryn)
- En liten gnutta fint fint mineralsalt

Smaksättning tex:
Kakao, vaniljpulver, kaffe eller kanel
Lakritspulver och citron- el apelsinzest

Kör först nötterna i en mixer men inte för länge. 
Tillsätt övriga ingredienser och mixa lite till. Tillsätt 
några droppar vatten alt. havregryn om det behövs 
för att kunna rulla till små bollar. Rulla dem i kokos-
flingor, kakao, hackade nötter, strössel eller vad 
ni tycker om. De håller sig fräscha ett par veckor i 
tätslutande burk i kylen eller kan frysas.

KOLLA HEM-
SIDAN FÖR FLER 
FÄRSKA TIPS PÅ 

AKTIVITETER
barnimalmo.se
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BLÅ RÖD GUL - 
KREATIV PLATS FÖR BARN

BLÅ RÖD GUL är ett kreativt utrymme 
där barn kan skapa och hitta kärleken 
till konsten. Här kan du delta i konst-
kurser där barn kan använda, utveckla 
och fördjupa sin egen kreativitet. Det 
perfekta sättet att introducera barn till 
konstvärlden och inspirera deras kre-
ativitet, precis som riktiga konstnärer! 
Välkomna både barn och föräldrar!

KURSER:
Upptäck, upplev och skapa! Här testar 
vi konstnärliga metoder och utforskar 
material, färger och former som kopp-
lar till koncept eller konstnär.
Vi delar in barnen i sex olika grupper 
baserat på ålder. Bebis 0-2 år, 2-4 år, 
4-6 år, 6-8 år, 8-10 år och 10-12 år.
Under året blir det olika kurser med 
olika ämnen, varje kurs varar i fem 
veckor och består av en kreativ timme/
vecka.
Termin om Konst Från v3 till v7
Termin om Natur Från v10 till v14
Termin om Universum Från v16 till v21
Termin om Kroppen Från v22 till v26

ÖPPEN VERKSTAD:
Söndagar kl 12-15 bjuder vi in till en 
kreativ workshop för barn och ung-
domar att inspireras och uppmuntras 
till sin egen skapelse. (barn under 6 år 
endast i sällskap av en vuxen). Anmäl 
på hemsidan!
När? Februari: 2/2, 9/2
Mars: 8/3,15/3, 22/3, 29/3
April: 19/4, 26/4

KREATIVT SPORTLOV:
Tillsammans upptäcker, reflekterar och 

leker vi. Vi hittar berättelser, rörelser, 
människor och känslor. Om drömmar, 
längtan, tillhörighet, avstånd och 
sammanhang.
När? 17-21/2 Tema Konstnärernas värld

Alla anmälningar görs på hemsidan!
Var? Sandbackegatan 7, Malmö
Tel: 0723333780
www.blårödgul.se

COOL MINDS
Cool Minds är ett science center i för 
nyfikna barn och ungdomar.  Här kan 
man delta i vetenskapskurser, fira sin 
födelsedag mm. Välkommen på drop 
in varje dag. Dreja, skapa egna ljus, 
bygg med byggsatser, spela virtual 
reality, titta i mikroskop med mera! Lär 
dig programmera, bygga gadgets och 
dreja! Hos oss har vi mängder med 
olika kurser under skollov och kvällar. 
Läs mer på hemsidan!
Öppet: Vardagar kl 12-18, Helger och 
lov kl 10-19. Ingen förbokning behövs.
Pris 3-100 år: 50:-

Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park, 
Malmö Tel: 0703095766
www.coolminds.se

VATTENHALLEN
Vattenhallen är fylld med upplevelser 
och experiment samt shower. 

VATTENHALLENS ÖPPETTIDER 
Lör-Sön och under skollov kl. 12-17.
ENTRÉ: Barn 0-4 år - Fritt. Barn 5-18 
år - 70 kr. Vuxen - 90 kr. Familj/grupp 
(upp till 5 pers) - 340 kr

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

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 Tarmka-
nalen lörd/sön.

SHOWER:
8/2 Show Atomresan - med glödheta 
och superkalla experiment reser vi 
från stenåldern till modern tid med 
hjälp av människans nyfikenhet och 
finurlighet. 
15/2 Ljudshow - en resa bland delfi-
ner och ultraljudsapparater. 
16/2 Vetenskapspedagogerna från 
Uppåkra Arkeologiska
17-23/2 Sportlovsaktiviteter, Plane-
tarievisningar, Visningar i Tarmkanalen.
29/2 Rigmors musikraket med oss 
på en resa från minsta atom, genom 
vårt solsystem och ända till Pluto.
7/3 Show Atomresan (se 8/2)
14/3 Hjärnshow som testar 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.
21/3 Forskarhelg – Världsvattenda-
gen. Forskare från Lunds universitet 
visar upp sin forskning om vatten och 
klimatförändringar.
28/3 Kemishow – en spektakulär 
show med fyra olika teman: gaser, fär-
ger, ljus och bränder och explosioner.

PLANETARIET:
När mörkret faller i planetariet 
kommer stjärnorna fram. Titta ut i 
vårt universum och lär känna en värld 
full av stjärnor, planeter, galaxer och 
kometer. Planetariets astronom finns 
tillgänglig och svarar gärna på frågor. 
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 
15.30. In English sundays at 13.00.
Skollov visningar alla dagar då vi har 
öppet. Rek ålder från 5 år.
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 (visningarna har 
olika teman)

MADAME MARZIPAN
Madame Marzipan tillverkar och säljer 
marsipanfigurer, marsipanbröd, och 
kakor i den lilla butiken i Arrie. Roliga 
marsipankurser, både för barn och 
vuxna. 

Var? Arrie Byahus, 070-670 03 32
www.madamemarzipan.se
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Bilder från BLÅ RÖD GUL:s barnaktiviteter:
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MODERNA MUSEET
Öppet tis-fre kl 11-18, lör-sön 11-17.
Stängt måndagar.
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

SPORTLOVSVERKSTAD
Med utgångspunkt i någon av de 
aktuella utställningarna experimente-
rar vi i Verkstan. Drop-in kl. 11.15-15. 
Från 4 år. Begränsat antal platser, 
först till kvarn. Barn måste ha med sig 
ansvarig vuxen.

När? 18-21/2, 23/2 kl 11.15 - 15

FAMILJEVISNINGAR 
Upplev konsten tillsammans! Under 
visningen finns det gott om utrymme 
för frågor. Ingen föranmälan. Från 4 år. 

När?  16/2, 19/4 kl 13

FAMILJEVERKSTAD
I Verkstan skapar barn och vuxna 
tillsammans. Med utgångspunkt i 
någon av de aktuella utställningarna 
experimenterar vi med olika material. 

Begränsat antal platser, först till 
kvarn. Från 4 år. Barn måste ha med 
sig ansvarig vuxen. Drop-in.

När? 26/4 kl 11.15-15

BABYVISNING
Babyvisningarna på Moderna 
Museet Malmö är ett populärt sätt för 
föräldrar att möta konsten med sina 
bebisar. Visningen sker i lugnt tempo 
där bebisarna bestämmer takten. 
Begränsat antal platser. Föranmälan 
till assistent.malmo@modernamu-
seet.se.

När? 11/2, 14/4 kl 11.15 & 14.15

BABYMÅLERI
Kom och måla med din bebis i vår 
Verkstad! Nu ger vi chansen för de 
allra minsta att bekanta sig med 
konstnärliga uttryck och måla med 
hela kroppen. Räkna med mycket 
skratt och kladd! För bebisar mellan 
0-15 mån. 120:-/barn. Föranmälan till 
assistent.malmo@modernamuseet.se.

När? 12/2, 15/4 kl 11.15 och 14.00

PÅSKLOVSVERKSTAD
Med utgångspunkt i någon av de 
aktuella utställningarna experimente-
rar vi i Verkstan. Drop-in kl. 11.15-15. 
Från 4 år. Begränsat antal platser, 
först till kvarn. Barn måste ha med sig 
ansvarig vuxen. 

När? 7-9/4 kl 11.15 - 15

MALMÖ MUSEER
Öppet alla dagar kl. 10–17. 
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

Välkommen till Malmöhus Slott, 
Teknikens & Sjöfartens Hus, Kom-
mendanthuset m.m. Entréavgift 
museiområdet på Malmöhusvägen 
(gemensam biljett) med Slottsholmen 
och Teknikens och Sjöfartens hus. 
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 18 år fri 
entré, vuxen 40 kr.

ROBOTLIGA
Prova-på-programmering varvas med 
programmeringsträning med Malmö 
Kreospaceförening. Ta gärna med 
egen dator. Från 9 år, är du yngre ta 
med en förälder! Gratis.

När? 15/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3  kl 
13-16. Ingen föranmälan.

Välkommen på 

sportlovsverk-

stad 18-21 
& 23.2! 

Konsten väntar på dig 
runt hörnet! 
På Moderna Museet Malmö finns det något 
för hela familjen. 

Moderna Museet Malmö | Ola Billgrens plats 2-4 
www.modernamuseet.se
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forts. på sid 24 >>>

Bilder från MODERNA MUSEETS olika barnaktiviteter:

BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG
Bygg och programmera egna LEGO- 
robotar med Malmö uppfinnarfören-
ing. Du bygger dessa robotar med 
hjälp av enkla instruktioner eller helt 
fritt ur fantasin för att sedan program-
mera din robot. 6-19 år. 
När? 9/2, 16/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3,  
29/3 kl 13-16

DIGITAL SLÖJD
Februarilov: Ta inspiration från de 
globala miljömålen och gör egna 
pärlplattor och smycken i filt. 
Prova också på att sy ihop lysdioder 
och batteri för att göra en lysande 
symbol. 5-12 år. Gratis.

När? 17-21/2 kl 13-15, 22/2 kl 12-16

SPORTLOVSVERKSTAD PÅ 
MALMÖ KONSTHALL
Workshop öppen för alla åldrar. Inspi-
reras av utställningen med Ragna Bley 
och Inger Ekdahl och skapa din egen 
konst. Inleds med visning kl 13.

När? 18-20/2 kl 13.30-16.30
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7
www.konsthall.malmo.se

MAZETTIS HISTORIA
På Malmö Chockladfabrik kan ni upp-
leva Mazettis historia samtidigt som ni 
kan beställa en härlig chocklad-fika! 
Fri entré.

Öppet: Vard kl. 10–18, lör kl. 10–15, 
sön stängt.

GUIDADE VISNINGAR I CHOKLAD-
FABRIKENS MUSEUM
Tisdag-fredag kl. 14 och lördagar kl. 
11 och kl. 13. Med reservation för 
helger, förbokade visningar och event. 
Ring gärna för information. 
Pris: 100 kr, barn 7–17 år 50 kr.

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

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

LEKUTSTÄLLNING PÅ LIVETS
MUSÉUM, LUND
I utställningen Lek och aktivitet får 
man dra, röra eller lyfta på det mesta.
Kanske kan dessa sjukdomar botas 
inne på lekutställningens mottagning, 
där man inte bara kan röntga sina 
patienter utan även titta på röntgen-
bilderna i ett ljusskåp. Här kan man 
även sätta på sig doktorsrocken och 
undersöka sina kamrater med steto-
skop. På spädbarnsvågen kan de allra 
minsta, det vill säga dockorna, vägas 
och tas om hand. Fri entré.

När? se hemsidan för öppettider
Var? Var? Lasarettsgatan 5B, Lund
www.kulturen.com/vara-besoksmal/
livets-museum/

Foto: Åsa Lundén, Linnea Svensson Arbab, Sanna Dolckwall och Moderna Museet. BARNiMALMO.SE 23



KULTUREN I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

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.

NY LEKUTSTÄLLNING FRÅN 15/2
Snart invigs Elsa Beskows sagovärld! 
Böckerna utspelar sig i en svensk 
småstad på 1840-talet. I utställningen 
kan barnen gå in och hälsa på hos 
Tant Gredelin där man kan klä ut sig, 
hos Tant Brun där man kan laga mat 
och i Tant Gröns trädgård där man 
kan plantera grönsaker. Man kan även 
vara elev i Farbror Blås skola. Mellan 
interiörerna finns både dörröppningar 
och små kryphål, så man kan ta sig in 
och ut på flera olika sätt. 
Exteriörerna i lekutställningen – 
trädgård och natur – blir mer magiska, 
med inspiration från Solägget, Tom-
tebobarnen, Blomsterfesten i täppan 
och Lasse-liten i Trädgården. Barnen 
kan leka, klättra, åka rutschkana och 
gå på upptäcktsfärd!

FAMILJEVERKSTAD SPORTLOV 
Välkommen på sportlovs-pyssel! 
Drop-in verkstad där vi gör egna enkla 
sagoböcker med inspiration av lekut-
ställningen Elsa Beskows sagovärld. 
Ingen förbokning, ingår i entréavgif-
ten. För barn från 5 år. I Verkstan.

När? 15/2-23/2 kl 13:30-15:30
 
BARN FÖRR I TIDEN
Hur var det att vara barn i Blekinge-
gården i början av 1800-talet? Vad 
fick man hjälpa till med, hur bodde 
man och vad lekte man med? Vad 
var skillnaderna mellan att vara barn 
i en bondefamilj på landsbygden 
och i professorsfamiljen Thomander 
i Lund? Följ med på en 30 minuters 
visning. Från 6 år. Samling i träd-
gårdsrummet. 
Begränsat antal platser, förboka 
biljetter. Observera att du endast 
bokar plats till evenemanget. Du 
betalar entréavgift som vanligt när du 
kommer till museet, men visningen 
kostar inget extra.

När? 16/2 kl 12:30-13, 17/2-23/2 kl 
13-13:30
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GAMLA LEKAR MED TANT 
GREDELIN
Tant Gredelin berättar om och visar 
gamla lekar. Sen provar vi att leka 
dem tillsammans. För barn från 6 år 
till 9 år. Samling i trädgårdsrummet. 
Begränsat antal platser, förboka 
biljetter. Observera att du endast 
bokar plats till evenemanget. Du 
betalar entréavgift som vanligt när du 
kommer till museet, men visningen 
kostar inget extra.

När? 17/2-21/2 kl 11-11:30
 
SAGOSTUND ELSA BESKOW
Följ med till Elsa Beskows sagovärld 
och lyssna till en av hennes sagor. 
För barn från 3 till 5 år. Samling i 
trädgårdsrummet. 
Begränsat antal platser, förboka 
biljetter. Observera att du endast 
bokar plats till evenemanget. Du 
betalar entréavgift som vanligt när du 
kommer till museet, men visningen 
kostar inget extra.

När? 17/2-21/2 kl 10:30-11
 
FAMILJEVERKSTAD TEMA PÅSK
Välkomna till vår drop-in verkstad 
med påsklovspyssel! Under påsklovet 
kan barn och vuxna pyssla tillsam-
mans. Vi gör pappersblommor och 
magiskt häxknyte. Ingen förbokning, 
ingår i entréavgiften. Från 5 år.

När? 4/4-13/4 kl 13:30-15:30
 
PÅSKVISNING FÖR BARN
Varför ska man gömma alla kvastar 
på skärtorsdagen? Har alla häxor 
en svart katt? Vem är egentligen 
påskharen? Under visningen kommer 
vi berätta om de folkliga traditionerna 
runt påsk, på ett lekfullt sätt. Följ med 
på en 30 minuters visning på temat 
påsk! För barn från 6 år. Samling i 
trädgårdsrummet. Begränsat antal 
platser, förboka biljetter. Observera att 
du endast bokar plats till evenemang-
et. Du betalar entréavgift som vanligt 
när du kommer till museet, visningen 
kostar inget extra.

När? 5/4-13/4 kl 10:15-10:45, 11:30-12 
och 13-13:30
 
BELLEROFON
Bellerofon – Ett dockdrama bland 
gudar och väsen. Vad döljer sig bland 
molnen runt Olympens topp? Vad 
hittar de på högt där uppe? 
Staffan Björklunds barnteater skapar 
en upplevelse av rafflande möten med 
Cykloper och Kentaurer, Pegasus och 
en gastkramande Chimera! Fritt efter 

myten om Bellerofon. Familjeföre-
ställning för barn i åldern 5–10 år. 
Föreställningen spelas i Auditoriet. 
Inträde till museet ingår i biljetten. 
Biljettpris: Vuxna, pensionärer, 
studenter 150 kr. Barn 0-18 år och 
medlemmar 100 kr. Begränsat antal 
platser. Förköp av biljetter via webben 
kan göras fram till en timme före 
programstart. 

När? 8/4 kl 18–18:45
 
SKÄRTORSDAGSFIRANDE
På Kulturen i Lund firar vi skärtors-
dagen riktigt rejält, med massor av 
aktiviteter på tema påsk! Det blir ut-
omhuslekar, påskpyssel, såpbubbel-
blåsning (ej vid regn!), påskvisningar 
med mera kl 13–15.30. Vi avslutar 
dagen med ett gemensamt flygförsök 
till Blåkulla kl 15.00. Kom gärna klädd 
som påskkärring eller påskgubbe! In-
går i entréavgiften, ingen förbokning.

När? 9/4 kl 13:00 – 15:30
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

BARNAKTIVITETER PÅ 
SKISSERNAS MUSEUM
Världens största samling av skisser, 
modeller och förlagor till internationell 
och svensk offentlig konst.

SÖNDAGSVERKSTAD KL 13-15:
Drop in-aktivitet i Skapande verksta-
den, där deltagarna får prova att arbe-
ta med olika material och tekniker. Följ 
gärna med på familjevisningen innan. 
Materialavgift 35 kr/deltagare
9/2 Hur ett konstverk blir till
23/2 Myrhunden spårar
8/3 Gör din egen maskot
22/3 Graffiti
5/4 Konst på ägghalvor

SPORTLOVSVERKSTAD 
Vi dyker ner i museets barnbok Den 
försvunna trädgårdsfesten och låter 
Myrhunden visa oss runt i museet, 
spåra upp konstverk som samlar 
damm och ligger och sover. Hur 
många sovande konstverk finns 
det i museets källare? Följ med och 
tjuvkika i museets arkiv! Skapande i 
verkstaden drop in mellan 12.30-15. 
Följ med på visning kl. 12.30, 13 eller 
13.30. Max antal per visning 10 pers 
Föranmälan krävs! linnea.hansson@
skissernasmuseum.lu.se 

När? 19-20/2 kl. 12.30 - 15.00
Var? Skissernas Museum, Finng. 2, 
Lund, www.skissernasmuseum.se
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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.

När? Varierande öppettider 
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 te-
ater. Möllegården kultur är en kulturell 
mötesplats i Åkarp. Med utställning-
ar och aktiviteter av olika slag, en 
innehållsrik butik och ett hemtrevligt 
kafé vill vi locka gammal som ung till 
givande kulturupplevelser. Möllegår-
den kultur drivs av Burlövs kommun.
Se hemsidan för öppettider.

FAMILJELÖRDAG 7/3 kl 14
Möt Ankafara och hennes Gosegris 
i en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek och bus. Fri entré!

Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

MMöölllleevv..44  ÅÅKKAARRPP      004400--662255  6633  7700      
wwwwww..bbuurrlloovv..ssee//mmoolllleeggaarrddeennkkuullttuurr  

 Lör 7 mars, kl 14 

Familjelördag 
”Gosegrisen” 

TOY WORLD HELSINGBORG
Blandning av miniland och monter-
utställningar. 500 kvm med tusentals 
leksaker från 1960-talet till idag, 
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och 
rörliga effekter. 85 kr. för vuxen. 65 kr. 
för barn (2-12 år). Gratis gemensam 
parkering med Tropikariet.

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

BRIO LEKOSEUM, OSBY
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 traditio-
nella sällskapsspel och datorspel.
Entré och öppettider: Se hemsidan.

Var? Briovägen 1, Osby, 
Tel 0479-19 296
www.brio.se

SPORTLOV PÅ GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG
Sportlovsöppet på Nordens bäst 
bevarade medeltidsborg. Program ej 

Kulturen i Lund | www.kulturen.com

Elsa Beskows sagovärld

Välkommen till vår lekutställning
Invigning 15 februari 2020

klart vid vår pressläggning!
Glimmingehus i sydöstra Skåne är 
Nordens bäst bevarade medeltida 
borg. Ett ståtligt bygge som påbör-
jades 1499. Välkommen att ta del 
av borgens och Skånes historia i en 
levande kulturmiljö. 

Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus
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Biblioteken i Malmö

En läsapp utformad för alla 6-12 åringar

Läs hundratals böcker – 
få tusentals boktips
Läs mer på bibblix.se

STADSBIBLIOTEKET
Tors 6 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3-5 år.  

Lör 8 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ROMANI   

Sön 9 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3-8 år.  

Tis 11 feb 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Ons 12 feb 16.00–17.00 
BALAGANFIKA 
Vad vill du ska hända på på Balagan? 
Vi fikar och planerar, 9-13 år.  

Fre 14 feb 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Lör 15 feb 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år. 

Lör 15 feb 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Sön 16 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ BOSNISKA/KROA-
TISKA/SERBISKA För barn 3-6 år.  

Sön 16 feb 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  

Mån 17 feb 11.00–18.00 
SPORTLOV: LÅNA EN PIANOLÄ-
RARE  Prova på att spela piano med 
Kulturskolans pianolärare. 9–13 år.  

Tis 18 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV: AGNES FRÅN FIXA 
RUMMET Workshop. 
Ta med något hemifrån som vuxna 
tycker är skräp. 5-8 år.  

Tis 18 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV: MANGAVERKSTAD 
Rita mangafigurer med serieskaparen 
Natalia Batista. 9-13 år.  

Ons 19 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV: LÄS & ÅTERSKAPA 
Sagostund med efterföljande skapar-
verkstad. 5-8 år.   

Ons 19 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV: BALAGAN PÅ BEGÄRAN 
Boktårta, dansstopp och mattetävling! 
9-13 år.  

Ons 19 feb 16.00–18.00 
SPORTLOV: FILMMYS PÅ BALAGAN 
Kom och mys med en spännande film 
på Balagan! 9-13 år.  

Tors 20 feb 15.00–15.30 
SPORTLOV: SAGOSTUND PÅ SVENSKA
För barn 3-5 år.  

Tors 20 feb 14.00–17.00 
SPORTLOV: SPELHÄNG 
Sportspel och pingis. 9-13 år.  

Fre 21 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV: YOUTUBESKAPARNA 
MONTEFJANTON! 
Hör Felix & Basse berätta o ställ frå-
gor om deras youtubeserier, 9-13 år.  

Sön 23 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3-8 år.  

Tis 25 feb 15.00–16.30 
EXPERIMENTVERKSTAD 
Vi experimenterar och skapar i vår 
magiska verkstad. För barn 5-8 år.  

Tors 27 feb 10.30–11.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 

Tors 27 feb 11.30–12.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 

Lör 29 feb 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ KINESISKA 
För barn 3-6 år.  

Sön 1 mars 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ FINSKA 
För barn 3-6 år.  

Sön 1 mars 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  

Tis 3 mars 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tors 5 mars 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3-5 år.  

Fre 6 mars 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Sön 8 mars 14.00–14.30 
SAGOSTUND PÅ PERSISKA 
För barn 3-6 år.  

Tis 10 mars 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år  

Ons 11 mars 16.00–17.00 
BALAGANFIKA 
Vad vill du ska hända på på Balagan? 
Vi fikar och planerar, 9-13 år.  

Sön 15 mars 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  

Mån 16 mars 14.00–16.30 
STUDIEDAG PÅ BALAGAN 
Arkeologisk gips- och betongverk-
stad. 9-13 år.  

Mån 16 mars 16.30–17.00 
STUDIEDAG PÅ BALAGAN 
Vi läser högt ur Vargbröder och annat 
i Stenåldersgrottan. 9-13 år.  

Mån 16 mars 11.00–13.00 
STUDIEDAG PÅ BALAGAN 
Spelhäng: Kom och testa VR, TV- och 
brädspel. 9-13 år.  

Tis 17 mars 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Ons 18 mars 16.00–17.00 
BALAGAN PÅ BEGÄRAN 
Vi gör allt möjligt som planerats på 
Balaganfikat! 9-13 år.  

Tors 19 mars 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3-5 år.  

Sön 22 mars 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SPANSKA 
För barn 3-6 år.  

Tis 24 mars 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tors 26 mars 10.30–11.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 

Tors 26 mars 11.30–12.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 
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När det krävs anmälan gör 
du det på resp. biblioteks 
hemsida: www.malmo.se
Ons 19 feb 14.30–16.30 
SPORTLOVSFILM 
För unga 10–12 år. Anmälan krävs 

Ons 19 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Ons 26 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Ons 4 mars 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga 10–12 år. Anmälan krävs 

Ons 4 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Ons 11 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Fre 13 mars 10.00–10.30 
MINIBIO 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Tis 17 mars 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år. Anmälan krävs 

Ons 18 mars 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. För 
unga 10–12 år. Anmälan krävs 

Ons 18 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Ons 25 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Ons 1 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

HUSIEBIBLIOTEKET
Fre 7 feb 9.30–10.00 
SAGA för barn cirka 4–6 år.  

Tis 11 feb 14.00–16.00 
SUPERTISDAG - RÅDET 
Var med och påverka vad vi ska göra! 
För barn och unga 7-18 år.  

Mån 17 feb 10.00–10.30 
MINIBIO Korta filmer för de små,1–3 år.

Tis 18 feb 14.00–16.00 
SUPERTISDAG PÅ SPORTLOVET 
Terrariet från Folkets Parks reptilcen-
ter kommer på besök och visar upp 
sina djur. För alla barn och unga.   

Ons 19 feb 13.00–15.00 
SPORTLOVSVERKSTAD 
MED MALMÖ KONSTHALL 
Skapande verkstad för alla åldrar med 
Malmö Konsthall, begränsade platser.  

Ons 19 feb 14.00–15.00 
SPORTLOV: BOKFIKA 
För dig som gillar att läsa och vill 
prata om böcker. För barn från 9 år. 
Anmälan krävs. 

Ons 19 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 21 feb 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA
1, 2, 3 Teater om att räkna. För barn 
1–2,5 år. Anmälan krävs. 

Ons 26 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 4 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 6 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 11 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 13 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND MINI 
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.  

Ons 18 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 25 mars 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 27 mars 10.00–10.40 
BIO PÅ BIBLIOTEKET 
i samarbete med BUFF för 3–5 år.  

Ons 1 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

BUNKEFLOSTRANDS 
BIBLIOTEK
Ons 5 feb 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. För 
unga 10–12 år. Anmälan krävs 

Ons 5 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Fre 7 feb 10.00–10.30 
MINIBIO 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Tis 11 feb 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år. Anmälan krävs 

Ons 12 feb 9.00–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs 

Fre 27 mars 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Sön 29 mars 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3-8 år.  

Sön 29 mars 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  

Tis 31 mars 15.00–16.30 
EXPERIMENTVERKSTAD 
Vi experimenterar och skapar i vår 
magiska verkstad. För barn 5-8 år.  

Ons 1 april 16.00–17.00 
BALAGANFIKA 
Vad vill du ska hända på på Balagan? 
Vi fikar och planerar. 9-13 år.  

BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET
Ons 5 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 7 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 12 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 14 feb 10.00–10.30 
SAGOSTUND MINI 
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.  

Mån 17 feb 10.00–10.40 och 11-11.40
SPORTLOV: TRÄFFA EN BRANDMAN 
Sagoläsning, pratstund och visning av 
utrustning. För barn 4–7 år. Anmälan. 
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Tors 20 feb 14.00–16.00 
SPORTLOV - BIBBLANS BIO BARN 
Vi visar film och bjuder på popcorn. 
För barn 7-11 år. Anmälan krävs 

Tors 20 feb 16.00–18.00 
SPORTLOV - BIBBLANS BIO UNGA 
Vi visar film och bjuder på popcorn.  
För unga 11-18 år. Anmälan krävs 

Ons 26 feb 14.30–15.15 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER
En svängig sångstund för barn 0-6 år. 
I samarbete med Västra Skrävlinge 
kyrka. Begränsat antal platser.  

Fre 28 feb 10.00–11.00 
ASTRIDS GULDKORN - 
MUSIKFÖRESTÄLLNING 
De mest populära sångerna från  
Astrid Lindgren-filmerna. Sjung med! 
För alla barn 3-6 år. Anmälan krävs.

Mån 2 mars 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB 
Vi läser samma bok, pratar om den, 
boktipsar och fikar. För barn 9-12 år.  
Anmälan krävs 

Tis 3 mars 14.00–16.00 
SUPERTISDAG 
Tv-spel och pärlplattor. För 7-16 år.   

Fre 13 mars 9.30–10.00 
SAGA För alla barn cirka 4–6 år.  

Tis 17 mars 14.00–16.00 
SUPERTISDAG 
Du bestämmer! För 7-16 år.  

Mån 23 mars 10.00–10.30 
MINIBIO Korta filmer för de små 1–3 år.

Ons 25 mars 14.30–15.15 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER
En svängig sångstund för barn 0-6 år. 
I samarbete med Västra Skrävlinge 
kyrka. Begränsat antal platser.  

Fre 27 mars 10.00–10.30 
ARABISK SAGA 
Wafaa Sulaiman berättar saga på 
arabiska för barn 2–6 år.  

Mån 30 mars 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB 
Vi läser samma bok, pratar om den, 
boktipsar och fikar. För barn 9-12 år.  
Anmälan krävs 

Tis 31 mars 14.00–16.00 
SUPERTISDAG 
Prova på VR! För 7-16 år.   

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET
Ons 5 feb 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 5 feb 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Ons 12 feb 09.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
Vi visar Prick och Fläck-filmer för barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 12 feb 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Tis 18 feb 15.00–16.00 
BOKCAFÉ 
Vi fikar och tipsar om bra böcker för 
dig på mellanstadiet.  

Ons 26 feb 09.30–10.00 
DRAMASAGA: GOD NATT, ALFONS 
ÅBERG 
Gunilla Bergströms klassiker dramati-
serad för barn 3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 26 feb 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Ons 4 mars 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 4 mars 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Tis 10 mars 15.00–16.00
BOKCAFÉ 
Vi fikar och tipsar om bra böcker för 
dig på mellanstadiet.  

Ons 11 mars 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 11 mars 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Tis 17 mars 15.00–17.00 
VR-WORKSHOP 
Prova på Virtual Reality. Anmälan. 

Ons 18 mars 09.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
Vi visar Prick och Fläck-filmer för barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 18 mars 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Sön 22 mars 13.00–17.00 
FAMILJESÖNDAG: OMBYTTA 
ROLLER! 
Drag Queen Story Hour läser sagor 
för barn och vi ordnar leksaksbyte.  

Ons 25 mars 09.30–10.00 
DRAMASAGA: GOD NATT, ALFONS 
ÅBERG 
Gunilla Bergströms klassiker dramati-
serad för barn 3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 25 mars 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

Ons 1 april 09.30–10.00 
SAGOSTUND Högläsning av bilder-
böcker. För barn 3–5 år. Anmälan 

Ons 1 april 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.  

LIMHAMNS 
BIBLIOTEK
SPORT- o. PÅSKLOVSAKTIVITETER 
Information kommer på bibliotekets 
hemsida och vår Facebook.  

Tors 6 feb 9.30–10.00 SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs  

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

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

Tors 27 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

Lör 29 feb 11.00–11.30 
BARNTEATER: VÄLKOMMEN IN
Lilla Vilda Teatern bjuder på en rolig 
musikteater för barn 1–4 år. Anmälan. 

Tors 5 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

Tors 12 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

Lör 14 mars 10.30–11.15 
BARNTEATER: RYMDRYTMIK MED 
PAX OCH KARIN 
För barn 2–6 år. Anmälan krävs  

Lör 14 mars 12.00–12.45 
BARNTEATER: RYMDRYTMIK MED 
PAX OCH KARIN 
För barn 2–6 år. Anmälan krävs 

Tors 19 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

Tors 26 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND För 3–6 år. Anmälan.

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET
Ons 5 feb 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning med tävlingen Vad händer sen?
Lyssna och tävla. 8-12 år.  

Tors 6 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

Fre 7 feb 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 10 feb 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

Tis 11 feb 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  
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Lör 28 mars 12.00–13.00 
TÄVLING – BÖCKER SOM BLEV FILM 
Känner du igen boken och filmen? 
Tävla och vinn fina priser!  

Mån 30 mars 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

Tis 31 mars 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 1 april 15.00–16.00 
BOKFIKA Boktips med fika för 8–12 år.

MASTEN 2
VÄSTRA HAMNEN
Ons 5 feb 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  För barn 3–5 år.   

Tis 11 feb 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Fre 14 feb 10.00–10.30 
MUSIKSAGA för barn 3–5 år.  

Tis 18 feb 15.00–17.00 
PROVA PÅ VIRTUAL REALITY 
Prova på att spela tv-spel i VR.  

Tis 18 feb 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 19 feb 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  För barn 3–5 år.   

Tors 20 feb 12.30–14.30 
PROGRAMMERA ROBOTAR! 
Lär dig programmera med 
Ozobots-robotar. För barn från 6 år.  

Tis 25 feb 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Fre 28 feb 10.00–10.30 
MUSIKSAGA för barn 3–5 år.  

Ons 4 mars 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  För barn 3–5 år.   

Tis 10 mars 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Fre 13 mars 10.00–10.30 
MUSIKSAGA för barn 3–5 år.  

Tis 17 mars 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 18 mars 10.00–10.40 
SJUNG MED DITT BARN 
Anna Cederqvist sjunger med föräld-
rar och barn 0–2 år.  Anmälan krävs. 

Tors 5 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND PÅ TECKENSPRÅK
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

Tors 5 mars 10.15–10.45 
SAGOSTUND TAKK 
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

Fre 6 mars 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Lör 7 mars 12.00–12.30 
SAGOLÖRDAG  
Sagostund för 3–5 år o deras vuxna.  

Mån 9 mars 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

Tis 10 mars 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 11 mars 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING
Högläsning av nya böcker. För dig 
11–13 år.   

Tors 12 mars 9.30–10.00 
SMÅSAGOR  För 1–2 år. Anmälan.

Fre 13 mars 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 16 mars 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.

Tis 17 mars 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 18 mars 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning m tävlingen Vad händer sen?
Lyssna och tävla. 8-12 år

Fre 20 mars 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Lör 21 mars 10.30–13.00 
BARNENS VERKSTAD 
Pyssla med Barnens verkstad. 

Mån 23 mars 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

Tis 24 mars 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 25 mars 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING
Högläsning av nya böcker. För 11–13 år.

Tors 26 mars 9.30–10.30 
BABYBOKPRAT  
Läs, ramsa och sjung. För dig med 
bebis 0–1 år. Anmälan krävs 

Fre 27 mars 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG För 7–15 år.  

Ons 12 feb 15.00–16.00 
BIBLIOTEKSRÅDET 
För barn och unga som vill tycka till.

Tors 13 feb 9.30–10.30 
BABYBOKPRAT  
Läs, ramsa och sjung. För dig med 
bebis 0–1 år. Anmälan krävs 

Fre 14 feb 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 17 feb 14.00–17.00 
HAVSWORKSSHOP MED MARINT 
KUNSKAPSCENTER 
För dig från 6 år som är nyfiken på havet.

Tis 18 feb 13.00–16.00 
LÄS FÖR EN LÄSHUND 
Läs högt för en mysig och lyssnande 
hund! Boka tid. Anmälan krävs 

Tis 18 feb 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 19 feb 14.00–16.00 
FILMTÄVLING 
Filmvisning – se filmen och tävla om 
biobiljetter. För dig 7–12 år.  

Tors 20 feb 14.00–16.00 
BOK-OS 
Tävla i olika bokgrenar och vinn fina 
priser!  

Fre 21 feb 13.30–16.30 
TV-SPELSTURNERING  
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 24 feb 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.

Tis 25 feb 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 26 feb 15.00–16.00 
BOKKLUBBEN LÄS 
Vi läser alla samma bok, pratar om 
den, fikar. För dig 9–11 år. Anmälan.

Tors 27 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND  För 3–5 år. Anmälan.

Fre 28 feb 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Lör 29 feb 10.30–13.00 
BARNENS VERKSTAD 
Pyssla med Barnens verkstad! 

Mån 2 mars 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

Tis 3 mars 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 4 mars 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktips med fika. För dig 8–12 år.   
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När det krävs anmälan gör 
du det på resp. biblioteks 
hemsida: www.malmo.se

Tis 24 mars 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 25 mars 10.00–10.40 
BUFF: KORTFILMSPAKET FÖR DE 
YNGSTA Vi visar ett kortfilmspaket 
från Buff. För barn 3–5 år.   

Fre 27 mars 10.00–10.30 
MUSIKSAGA för barn 3–5 år.  

Sön 29 mars 10..00–14.00 
KLÄDBYTARDAG för hela familjen.  

Sön 29 mars 13.00–13.30 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Normkreativa berättelser med Busty & 
Shameless. För barn 3–4 år. Anmälan. 

Sön 29 mars 14.00–14.30 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Normkreativa berättelser med Busty & 
Shameless. För 4-7 år. Anmälan krävs.

Tis 31 mars 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 1 april 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA: AAOOII 
En nästan ordlös föreställning för barn 
0–12 månader. Anmälan krävs

OXIEBIBLIOTEKET
Mån 10 feb 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ: SJUNG MED 
DITT BARN  Sångstund för barn 0–2 
år.  Efter programmet bjuder vi på fika.  

Mån 17 feb 13.00–15.00 
SPORTLOV: SPORTLOVSQUIZ 
För barn 7–13 år. Kom i tid!  

Tis 18 feb 13.00–15.00 
SPORTLOV: VERKSTAD MED MAL-
MÖ KONSTHALL Skapandeverkstad 
för alla åldrar.

Ons 19 feb 13.00–15.00 
SPORTLOV: SKAPA MALMÖS MYS-
TISKA PLATSER  
Berättarstund och skaparverkstad för 
barn 7–13 år. Kom i tid! Anmälan.

Tors 20 feb  13.00–15.00 
SPORTLOV: SPORTLOVSBIO  
För barn 6–16 år. Gå med i filmklub-
ben och se film gratis.   

Lör 22 feb 11.00–13.00 
BRÄDSPELSLÖRDAG  
Vi spelar olika sällskapsspel. 7–16 år.   

Mån 24 feb 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ: CHICKABOOM-
RYTMIK  Sång och rytmik för barn 
0–2 år. Efteråt bjuder vi på fika.

Mån 2 mars 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ: CHICKABOOM-
RYTMIK  Sång och rytmik för barn 
0–2 år. Efteråt bjuder vi på fika.

Lör 7 mars 11.00–12.30 
FAMILJEBIO Gå med i Oxiebibliote-
kets filmklubb och se film gratis!  

Mån 9 mars 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ Sång, sagor och 
lek för barnfamiljer. Vi bjuder på fika.  

Ons 11 mars 17.00–19.00 
FILMVISNING 
För ungdomar och unga vuxna. Gå 
med i filmklubben och se film gratis.   

Tors 12 mars 15.00–17.00 
SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana personal och andra besökare 
i bräd- och tv-spel. För dig 7–18 år.  

Mån 16 mars 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ Sång, sagor och 
lek för barnfamiljer. Vi bjuder på fika.  

Lör 21 mars 10.00–12.00 
SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana personal och andra besökare 
i bräd- och tv-spel. För dig 7–18 år.  

ROSENGÅRDS-
BIBLIOTEKET
Tors 6 feb 15.00–15.30 
BIBLIOTEKSRÅD Var med och tyck 
till om ditt bibliotek. För 7-16 år.  

Tors 13 feb 15.30–16.00 
POLISEN LÄSER Träffa polisen och 
lyssna på en saga. För barn 4-7 år.  

Tis 18 feb 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor för barn 3-6 år. 

Ons 19 feb 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor för barn 3-6 år. 

Tors 20 feb 13.00–15.00 
SPORTLOVSVERKSTAD MED 
MALMÖ KONSTHALL 
Skapandeverkstad för alla åldrar. 

Mån 24 feb 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER 
Sjung tillsammans! Familjer med barn 
0-6 år.  

Tis 3 mars 10.00–10.40 
SMÅTTINGSAGA  Sagor och sång för 
små öron. För barn 2-3 år. 

Ons 4 mars 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor för barn 3-6 år. 

Fre 6 mars 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Sagor, sång och rim för barn 3-6 år.  

Mån 16 mars 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0-6 år.  

Tis 17 mars 10.00–10.40 
SMÅTTINGSAGA 
Sagor och sång för små öron 2-3 år. 

Ons 18 mars 15.00–15.40 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Sagor, sång och rim för barn 3-6 år. 

Ons 18 mars 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA  
Amina berättar sagor för barn 3-6 år. 

Tors 19 mars 15.00–15.30 
BIBLIOTEKSRÅD 
Var med och tyck till om ditt bibliotek. 
För barn och unga 7-16 år.  

Tis 24 mars 15.30–16.00 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN LÄSER 
Träffa räddningstjänsten och lyssna 
på en saga. För barn 4-7 år. 

TYGELSJÖ-
BIBLIOTEKET
Tors 6 feb 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.   

Tors 5 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.   

Tors 19 mars 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.   

Tors 2 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.   

Tors 16 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.   

Tors 30 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3-5 år.
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TESTA PARKOUR, INNEBANDY, 

KLÄTTRING OCH MYCKET MER!

Är barnen 4-7 år och vill prova olika aktiviteter? 
På Sport Kidz får barnen springa, hoppa och klättra 

tillsammans med våra härliga instruktörer!  

Läs mer och anmäl på
www.leoslekland.se/sportkidz
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