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Bilj: ticketmaster.se

Konsten väntar på dig
runt hörnet!

Familjeverkstäder, familjevisningar, babyvisningar,
konstnycklar och tipsrundor – på Moderna Museet Malmö
finns det något för hela familjen!

KREATIVT

BARN I MALMÖ-KVÄLLEN
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TEATER & MUSIK

ÄVENTYRET ALADDIN
PÅ BIBLIOTEKEN

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR
SPORT & RÖRELSE & BAD

Ola Billgrens plats 2-4 | Tis-fre 11-18, lör-sön 11-17, mån stängt | www.modernamuseet.se

BARNiMALMO.SE
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CRINGE

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.

TIONDE året i barnens tjänst!
Nu längtar vi efter sköna vinterdagar! Med gnistrande snö,
glatt tjoande barn från pulkabackarna och varm choklad i
fikakorgen. Snälla ge oss några sådana fina vinterdagar!

BARNIMALMO.SE

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

På sportlovet finns det som vanligt massor med aktiviteter att
testa. Bläddra här i guiden och upptäck något spännande ni vill
prova på. Alla aktiviteter får tyvärr inte plats här men titta in på
vår hemsida där vi hela tiden fyller på med nya kul grejor.

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

Och så firar Barn i Malmö sitt tionde år som inspirationskälla
för barnfamiljer i området – det känns fantastiskt roligt!
Jubileumsåret startade vi med att bjuda in 250 härliga goa
barn till en buskul kväll på trampolinparken Bounce –
läs mer längre fram! (pst...missade ni inbjudan - då
prenumererar du inte på vårt nyhetsbrev!)

MARMELAD
AV A M E L I E
NØRGAARD
OCH ANNA
GR A NATH

FÖR DIG SOM
Ä R 10 –12 Å R

SPELAS
2 8 F E B –14 A P R
PÅ ST U DION

Hoppas ni hittar massor med skoj att göra tillsammans!
BARN I MALMÖ

Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör

Postadress:
AHA Kommunikation
Grisslevägen 6
S-227 32 Lund
www.barnimalmo.se
Annonser: Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:
Agneta Hammarlund

Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

agneta@barnimalmo.se
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Upplaga: 13.000
Grön cykeldistribution
inom Malmö och Lund av
MOVEBYBIKE
Med reservation för
ändringar och fel i innehållet.
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BARNiMALMO.SE

3041 0140
TRYCKSAK

www.facebook.com/BARNiMALMO
B I LJ E T T E R :
M A L MO STA D ST E AT E R . S E

Det finns massor med sportlovsaktiviteter under de olika rubrikerna också!

R

barn är välkomna att rita i
BILAR & MOTORER Yngre
lekhörnan under tiden. Gratis.

SPORTLOV

FÄRGBLANDARWORKSHOP PÅ
MALMÖ KONSTMUSEUM
När? 20-22/2 - läs mer på sidan 25

KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Även
många lovaktiviteter.

kring konsten i museet. Gratis.
Ingen föranmälan.
Från 4 år
När? 18/2 kl. 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

Är du en blivande cirkusartist? En lindansös, jonglör eller akrobat kanske?
Under en lektion får barnen prova olika cirkuskonster. Tre grupper per dag.
Längd: ca 40 min. Ålder: 4–16 år.

PÅ MODERNA MUSEET

När? 20-21/2
Pris: 40 kr. per person
Bokning: 040-70991.
Var? Barnens Scen, Folkets Park
www.barnensscen.nu

MARKNADER
& MÄSSOR
FAMILJEVERKSTAD

När? Se hemsidan för mer info och
fullständigt program
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

Lär dig grunderna i WAAKING och
släpp dina hämningar tillsammans
med Freestyle Phanatix! Cirka 1h.
Denna workshop är en del av PUBLIC
MOVEMENT – ett experimentellt
utställningsprojekt som rör sig i gränslandet mellan konst, politik och dans.
Gratis. Drop-in. Först till kvarn gäller.
Begränsat antal platser.
(10/2 workshop i BREAKING se s. 25)

Från 4 år
När? 25/2 kl. 11.15-15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

KOM & HEJA

När? 17/2 kl. 13 från 6 år
När? 18/2 kl. 13 från 12 år
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

DANSWORKSHOPPAR
PÅ MODERNA MUSEET

Under veckan finns det möjlighet att
pröva på workshoppar där rörelsen
står i fokus.
Välkommen till öppna dansworkshoppar för stora och små. Varje dag
ges ett nytt tema där vi tillsammans
utforskar rummet och våra rörelser
med fokus på andning, ljud, tystnad,
minne och glömska. Workshopparna
anpassas så att alla kan delta oavsett
vana eller funktionsvariation. Gratis.
Drop-in. Först till kvarn gäller. Begränsat antal platser.
Från 4 år
När? 20-23/2 Två pass per dag med
drop-in kl. 11.15–13 och kl. 14.15-16
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

FAMILJEVISNING
PÅ MODERNA MUSEET

Upplev konsten tillsammans! Familjevisningen är ett tillfälle för hela familjen, gammal som ung, att ta del av
våra aktuella utställningar och fundera
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I Verkstan skapar barn och vuxna
tillsammans. Med utgångspunkt i
någon av de aktuella utställningarna
experimenterar vi med olika material.
Gratis. Drop-in. Först till kvarn gäller.
Begränsat antal platser.

BARNiMALMO.SE

SPORTLOV PÅ MALMÖ MUSÉER
Under skolornas veckolov erbjuder
Malmö Museer olika aktiviteter för
barn i Kommendanthusets pedagogrum. På ett kreativt och lekfullt sätt
lär vi oss vad FN:s 17 globala mål
handlar om. Vi tillverkar sparbössor,
hängande mobiler med mera.
När? 19–23/2 kl 13–15,
24 februari kl. 12–16
Var? Malmöhusvägen, Malmö
Tel: 040-34 44 00 Anmäl innan!
www.malmo.se/museer

SPORTLOVSVERKSTAD
PÅ MALMÖ KONSTHALL

Helgverkstad:
Vi tittar på konst och sedan skapar vi.
Lör/sön: 20–21/1, 27–28/1
kl. 13–16.30.
Lör/sön: 17/2– 6/5 (uppehåll 31/3 och
1/4) kl. 13–16.30.
Odralek:
Öppen verkstad för stora och små.
Inspireras av utställningen Odradek.
Gör din egen konst. Inleds med
visning kl. 13.
Gratis. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Sportlovsverkstad:
20-22/2 kl. 13–16.30
Var? Malmö Konsthall, K-salen,
S:t Johannesgatan 7, Malmö
Tel. 040-34 60 00
www.konsthall.malmo.se

LOPPIS

DUNDERPOJKEN TEATER TRASSEL

Musikal om hur en liten trollpojke med
sin godhet och vishet räddar trollriket
från naturkatastrofer. Längd: 30 min.
Rek för ålder: 5 - 8 år.
Bokning: Vardagsföreställning 35:bokas på www.barnensscen.nu
Tel: 040-709 91. Helgföreställningen
50:- bokas på www.kulturcentralen.nu
Tel: 040-10 30 20.

NÖJEN

När? Fre 23/2 kl. 11 , Lör 24/2 kl 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö Tel. 040-709 91
www.barnensscen.nu

DEN VIMSIGE TROLLKARLEN MAGISKE MÅNS

Cirkusföreställning för ålder: 2 -10
år. Magiske Måns har glömt bort hur
man trollar! Barnen hjälper honom till
rätta och föreställningen kan börja!
Här läggs tonvikten på att roa och engagera i en show som alla får uppleva
att de deltar i. Längd: 35 min.

När? 24/2 kl. 13-15
Var? Form/Design Center, Lilla torg 9
www.formdesigncenter.com

ELI & RIO TEATER

En lustfylld föreställning där vi tar
oss an roller och identitetsfrågor
med rörelse, humor och öppenhet.
Klänningar och mustascher! En tröja
blir en byxa, en byxa blir en hatt! Hur
påverkas vi av vad vi väljer att ha
på oss? För barn 3-6 år och deras
ledsagare.
När? 24/2 kl. 14
Var? Palladium Malmö Södergatan 15
www.palladium.nu/event

SERIER FRÅN ARKIVET
PÅ STADSARKIVET

Teckna egna serier tillsammans med
Daria Bogdanska – en av Malmös
främsta serietecknare. Ålder: 8–12 år.
När? 22/2 kl. 13
Var? Stadsarkivet, Bergsg 20, Malmö
www.evenemang2.malmo.se

Under sportlovet blir det film på Panora på dagtid – varje dag.
Gå med dina kompisar eller en vuxen
och se film. Läs mer om alla filmerna
och hela programmet på hemsidan.
Kostar 45-110 kr.
Var? Friisgatan 19 D, Malmö
Biljettkassa tel. 040 - 611 20 97
www.panora.se

SPORTLOVSKURSER PÅ
COOL MINDS

SPORTLOV: Välj mellan teknikkurs,
där barnen lär sig om elektronik och
att löda, våra programmeringskurser
i olika nivåer eller vår biologikurs om
hållbar energi. Cool Minds är ett lek
– och vetenskapsland i Malmö, där
barn och ungdomars nyfikenhet och
kunskapsglädje stimuleras.
När? 19-23/2 kl. 9-15
MINIKURS:Testa på programmering på
ett roligt sätt! För nybörjare.
När? 27/1, 24/2.
PRIS: 325 kr. inklusive frukt
Var? Stadiongatan 40B, Malmö
Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se
Läs mer på sidan 12.

STATARMUSEET I TORUP

Hela sportlovet kan du ta del av
sportlovsaktiviteter för hela familjen;
vintrigt, sportigt, finurligt, pyssligt.
Hemlagad soppa och hembakade
semlor i vårt kafé.
Inträde till museet, annars fri entré till
området och kaféet.
När? Se hemsidan
Var? Torupsvägen 606-59, Bara
Tel. 040-44 70 90
www.statarmuseet.com

LUND:
SPORTLOV I LUND

I Lund hittar du massor av roliga
aktiviteter under sportlovet!
Gillar du fysiska utmaningar? Eller är
du mer intresserad av att skriva och
uttrycka dig? Är du en teater- och
filmnörd? Kan du inte få nog av djur
och natur? I Lund hittar du massor av
roliga aktiviteter under sportlovet! Läs
mer på hemsidan.
När? 17-25/2
www.visitlund.se/gora/sportlov

Vänd så kommer det mer
Sportlovstips >>

Massor av aktiviteter!
19–25 februari

MÅN 19 – SÖN 25 FEBRUARI

MÅN 19 – SÖN 25 FEBRUARI

STREETDANCE-WORKSHOP
PÅ MODERNA MUSEET

PROVA-PÅ CIRKUS
MALMÖ CIRKUSSKOLA

12 platser – boka senast kl.15:00
dagen innan. Drop-in i mån av plats.
Anmäl: maria@formdesigncenter.com

SPORTLOVSBIO PÅ PANORA

När: Tors 22/2 kl. 11 & 13
Biljettpris: 40 kr
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

FORM/DESIGN CENTER

Lek med lera
Vi blandar egen lera av sådant man
har hemma i skafferiet och skapar
tredimensionella objekt som vi torkar i
ugn för att sen kunna måla.
När? 20-21 feb kl 13-15.
Bind din egen bok
Prova på bokbinderi. Vi visar en enkel
teknik där fina papper, nål och tråd
används till att göra en anteckningsbok att ta med hem.
Från förskoleklass och till 12 år.

Februarilov
kulimalmo.se

BARNiMALMO.SE
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Här fortsätter
Sportlovstipsen >>
LEKUTSTÄLLNING KULTUREN
ALICE I UNDERLANDET

Nu öppnar vår nya lekutställning Alice
i Underlandet! Invigning med saftkalas
och överraskningar!
Här ska man kunna leka, hoppa, läsa
eller bara drömma sig bort.
När? 18 feb kl. 11-13
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com

DROP-IN-VERKSTAD
PÅ KULTUREN

Vi erbjuder enklare pyssel med
inspiration från Alice i Underlandets
magiska värld. Passar olika åldrar.
Ingen förbokning.

MÅN 19 – SÖN 25 FEBRUARI

När? 19–25/2 kl.10-16
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

SPORTLOV I VATTENHALLEN

På Vattenhallen händer det massor
med spännande saker på sportlovet:
experiment, kemishow, Quatumshow,
bajsresan och mycket mer.
EXPERIMENT & SHOWER
19/2 Ljudshow kl. 13 & 15
20/2 Quantumshow kl. 13 & 15
21/2 Quantumshow kl. 13 & 15
22/2 Kemishow kl. 13 & 15
23/2 Kemishow kl 13 & 15
24/2 Rigmors Musikraket kl. 13 & 15
25/2 Bajsresan kl. 13 & 15
SPORTLOVSXTRA:
Måndag - Elektronik
Tisdag - onsdag - Lysande experiment
Torsdag- fredag - Mera kemi
Lördag-söndag - Kropp och knopp

PLANETARIUMVISNING/SHOW:
19-25/2, kl 12.45, 13.45, 14.45 &
15.45. 16.30 show in English.
Biljetter till planetariumshow köps i
receptionen. Rek. ålder från 5 år.
När? 19-25 februari
John Ericssons väg 1, Lund
046-222 72 83
www.vattenhallen.se

ÖVRIGA OMRÅDEN:
TA MED BARNEN
TILL SKRYLLE

Sportlovsprogram med utomhusaktiviteter för hela familjen - se hemsidan!
Lär dig om traktens växter, fåglar,
insekter och djur. Hela skogen är en
enda stor lekplats – om man bara har
lite fantasi. Äventyret skapar du själv.
Ha picknickjorgen med eller tänd en
eld och grilla.
När? Alla dagar!
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Tel. 046-585 25
www.lund.se/naturum

FULLTOFTA STRÖVOMRÅDE
SPORTLOVSKUL

Vi gör upp eld och lagar mat över
öppen eld. Bygger vindskydd med
presenningar och lär oss användbara
knopar. Varma kläder/skor, sopptallrik
och bestick är bra att ha med sig.

PIMPA DIN FÅGELHOLK
FALSTERBO KONSTHALL

Holkmålning i ateljén på konsthallen.
Bindande föranmälan till naturum@
falsterbostrandbad.se. Om du vill kan
du boka en plats i skogen för din holk.
Pris 100kr/holk, betalas på plats.
När? 19-20/2 kl. 13-15
Var? Falsterbo konsthall.

FILMVISNING PÅ
GLIMMINGEHUS

Från 7 år. Alla talar svenska.
När? 24/2 kl. 14
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se

SPORTLOV PÅ
GLIMMINGEHUS

Det blir karnelvalsstämning varje dag
i våra historiska verkstäder – passa
på att klä upp er i lite udda medeltida
kläder, prova på att dekorera fastlagsris, försöka tyda hemliga budskap
och leka lekar.

Håll utkik på Facebook och hemsidan.

Biljetter till "Pudlar och
Pommes" på Teater23 tävlingen startar
5 februari

Testa inomhusklättring
på Clip'nClimb - tävlingen
startar 13 februari

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

BARNiMALMO.SE

Vad vill DU vinna? Hos Barn i Malmö kan du tävla om alla!

Biljetter till Musikalen
Shrek på Nöjesteatern
- tävlingen startar
9 februari

När? 19-25/2 kl. 11-16
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se

SPORTLOVSÖPPET 19-25 februari 2018
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Musikalbiljetter - Teaterbiljetter - Teknikkurs eller Klättring

I Brygghuset visas galet roliga Piraterna – band of misfits från 2012. Jens
Holgersen, riddaren på Glimmingehus, var ju pirat så kanske levde han
som i filmen…

När? 22-24/2
Tid? Samling kl.10-ca 14.30
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
Anmälan krävs: 0415-51245
Kostnad: 50 kr/pers. (för maten)
www.skanskalandskap.se/fulltofta

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

FEBRUARI = TÄVLINGSMÅNAD

Experiment | Shower
Byggsatser | Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

Teknikkurs hos CoolMinds
- tävlingen startar
17 februari

Biljetter till Cringe Marmelad
på Unga Teatern - tävlingen
startar 22 februari

Tävlar gör du på www.barnimalmo.se!

= SPORTLOV

BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar med rikt
djur- och växtliv. Under sommarsäsongen kan du spela fotboll, bangolf,
tennis och cricket. Här finns också en
anlagd frisbeebana. Du kan jogga eller
promenera utmed anlagda spår och är
du sugen på fika finns det ett café på
motionscentret.

SPORTLOV PÅ STATARMUSEET
I TORUP

Hela sportlovet kan du ta del av
sportlovsaktiviteter för hela familjen;
vintrigt, sportigt, finurligt, pyssligt.
Hemlagad soppa och hembakade
semlor i vårt kafé. Inträde till museet,
annars fri entré till området.

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

Var? Cederströmsg. 6, Malmö
Tel. 040-34 26 11
www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP

Många roliga aktiviteter och temastigar att utforska för stora och små;
Skogslekplatsen med grillplatser, Hitta
vilsestigen, Sagostigen, Naturstigen
och Mattestigen. Alla temastigar och
aktiviteter utgår från Torups friluftsgård där du även hittar kafé.
I kaféet säljs kaffe och kakor, pannkakor med sylt och grädde, varmkorv
och pajer. När solen tittar fram är det
härligt att sitta på vår uteservering och
lyssna till fågelsång.

DJUR

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

Öppet: Se hemsidan
Var? Torupsvägen 606-59, Bara
Tel. 040-44 70 90
www.statarmuseet.com

ARRIESJÖN

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu en
oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt område,
som du lätt tar dig runt i. Arriesjön
är perfekt för kortare promenader
och fågelrikedomen är stor. Här finns
utsikts- och fiskeplattformar, rullstolsvänliga stigar och flera grillplatser.
Hinderbana för barn.
Buss - linje 144 från Malmö och Trelleborg. (stannar ca en km ifrån)
Var? Arriesjön, Gavelbjärsvägen, Arrie
www.skanskalandskap.se

NATURUM SKRYLLE

Sportlovsprogram med utomhusaktiviteter för hela familjen - se hemsidan!
På naturum Skrylle kan du lära dig
om traktens växter, fåglar, insekter
och djur. Fin omgivande natur med
många vandringsleder. Ha picknick

TEATER & MUSIK

SAGOR

eller tänd en eld och grilla. Eller packa
matsäcken och gå på upptäcktsfärd
på spännande stigar. Använd fantasin
och låt skogen bli en magisk värld.
Kanske blir stenar ett berg att bestiga
och stora stubbar en drake som flyger
till främmande land. Grilla pinnbröd
över öppen eld. Boka grillplats. Eller
testa linbanan som kittlar i magen.
Hela skogen är en enda stor lekplats
– om man bara har lite fantasi. Äventyret skapar du själv.
När? Alla dagar!
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Buss fr Lund C - se skanetrafiken.se
www.skrylle.se

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

Naturen i Järavallen är skiftade. Långgrunt strandområde och strandängar
med många fågelarter. De centrala
delarna domineras av tallskog. Längst
i norr ligger en badsjö. Det finns flera
stigar för promenader och löpning,
mountainbikeslinga 6,6 km och
ridstig. En av stigarna är tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar.
Stor del av området är naturreservat.
Flera iordningställda rastplatser med
bänkar, bord och i vissa fall grillplats.
Sommartid går det att bada i den
anlagda badsjön och det finns en
mindre sandstrand, dit du kan ta dig
med rullstol.
Vid den västra parkeringen finns en
hinderbana för stora och små barn.
Det finns ett vindskydd med grillplats
väster om Badsjön.

När? 22-24/2
Tid? kl.10-14
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
Boka på: tel. 0415-51245
Kostnad: 50:-/pers. (för maten)
Var? Kvarröd 4058, Hörby
www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta

MUSIK

FRILUFTSFRÄMJANDET

Många familje- och barnaktiviteter.
Hitta din lokalavdelning och program
på hemsidan.
För mer info och anmälan se www.
friluftsframjandet.se

Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge
www.skanskalandskap.se/strovomraden/jaravallen

på naturum Skrylle!
PROGRAM FINNS PÅ LUND.SE/NATURUM

SOFIA SCHEUT Z DE SIGN

BARNiMALMO.SE

Sportlovskul Fulltofta Strövområde
Vad är mysigare än värmen från en
lägereld? Vi gör upp eld och lagar mat
över öppen eld. Vi bygger vindskydd
med presenningar och lär oss användbara knopar. Varma kläder/skor,
sopptallrik och bestick är bra att ha.

BESÖK KÖPENHAMN

Sportlov

16–25 FEBRUARI

Naturreservat och naturcentrum. En
oas för upptäcksfärd i naturen, promenader och lekar. Stigarna är många
och här kan du vandra både kort och
långt. Landskapet är omväxlande
med djupa skogar, öppna gläntor och
hagmarker, vida fälader med mäktiga
ekar, små och stora dammar och
flera små bäckar. Här finns färdiga
barnpromenader, ett naturcentrum, en
ravin, kafé och allt ligger omgivet av
underbar natur. Hyr en egen stuga i en
vecka, natt eller helg.

bba
SupersnaPÅ
STRANDEN
utflyktsbullar!

SPORT & RÖRELSE

AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN
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FÖR FÖRÄLDRAR

FULLTOFTA NATURCENTRUM
SPORTIGT NÖJE
Strax sydost om Hörr ligger Fulltofta

I NATUREN

Ingen jäsning - bara blanda, grädda och
packa korgen - max 30 minuter!
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Vispa med elvisp:
250 g Kesella / Creme Fraice eller vad du har
2 ägg
3 msk socker
1 krm salt
3. Blanda 4 dl vetemjöl och 1 msk bakpulver med
din favoritsmak: kanel (1 msk), kardemumma,
blåbär eller annat. Vänd ner detta i smeten.
4. Klicka ut den klibbiga degen till 10 bullar på bakplåtspapper. Grädda i ca 20 min.

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

Gott med nybakat till utflykten!

Känn in vildmark, klättra på
klippor, spatsera på spång,
se vilda djur om du har tur.

PÅ BIBLIOTEKEN

Vandra slingan
Lilla Klåveröd 3,6 km.
Få vandringstips i våra
19 strövområden.

Sportlovsvandra
med kidsen
DANS

Hitta ut med kidsen!
Se våra tips på
skanskalandskap.se

BARNiMALMO.SE
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KREATIVT
KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Även
många lovaktiviteter.

FORM/DESIGN CENTER
Lek med lera
Vi blandar egen lera av sådant man
har hemma i skafferiet och skapar
tredimensionella objekt som vi torkar i
ugn för att sen kunna måla.
När? 20-21 feb kl 13-15.
Bind din egen bok
Prova på bokbinderi. Vi visar en enkel
teknik där fina papper, nål och tråd
används till att göra en anteckningsbok att ta med hem.
När? 24/2 kl. 13-15

KOM & SE!Måla med växter

När? Se hemsidan för mer info och
fullständigt program
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

FAMILJEVERKSTAD PÅ
MODERNA MUSEET

I Verkstan skapar barn och vuxna
tillsammans. Med utgångspunkt i
någon av de aktuella utställningarna
experimenterar vi med olika material i
Verkstan. Drop-in. Först till kvarn gäller. Begränsat antal platser. Från 4 år.

Rödbetor, blåbär, lök och andra växter
som fått stå och dra i vatten kan ge
fina färger. Vi testar lite olika och
målar på plywood som vi sen limmar
ihop till användbara brickor.
När? 24/3 kl. 13-15
Alla aktiviteter är gratis. Passar barn
6-12 år. Yngre barn är välkomna att
rita i lekhörnan under tiden.
Boka senast kl 15 dagen innan (12
platser/aktivitet): maria@formdesigncenter.com
Drop-in i mån av plats.
Var? Form/Design Center Lilla torg 9
ww.formdesigncenter.com

SPORTIGT NÖJE

När? 25/2 11.15-15.00
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

ÅTERSKAPA PÅ STPLN

R

DROP-IN ART för hela familjen på
Stpln. Skapa, laborera och bygg med
nya spännande material. Här ges
möjlighet till möten, umgänge och fritt
skapande tillsammans. Evenemanget
är gratis, men köp gärna fika i kaféet.

SERIER FRÅN ARKIVET
PÅ STADSARKIVET

Välj mellan vår teknikkurs, där barnen
lär sig om elektronik och att löda, våra
programmeringskurser i olika nivåer
eller vår biologikurs om hållbar energi!
Cool Minds är ett lek – och vetenskapsland i Malmö, 800 km2 där
barn och ungdomars nyfikenhet och
kunskapsglädje stimuleras.
Hos oss kan barn i olika åldrar gå
kurser, ha kalas eller testa aktiviteter
under drop in. Vi har avdelningar inom
bland annat teknik, programmering,
biologi, kemi, film och skapande. Under drop in kan en exempelvis besöka
vår keramik- och ljusverkstad, titta i
mikroskop, skapa stop motion eller
bygga med 3D-pennor.
Läs mer om kurserna på hemsidan.
Urval av kurser på Cool Minds:
Minikurs i Programmering
Här ges möjligheten att testa på programmering på ett roligt sätt! Kursen
riktar sig till nybörjare.
Pris: 325 kr. inklusive frukt
När? 24/2 kl 11-14 (fler datum)

www.evenemang2.malmo.se

Var? Stadiongatan 40B, Malmö
Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se

Mad
a

BESÖK KÖPENHAMN

20 och 21 februari Lera
24 februari Gör en bok!
24 mars Måla med växter
28 april Papper blir kruka

BOKA: maria@formdesigncenter.com
TID: Kl. 13:00 – 15:00
ÅLDER: Från 6 år – 12 år
www.formdesigncenter.com
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FORMA!
KOM OCH SKAPA

När? 19-25 februari
John Ericssons väg 1, Lund
046-222 72 83
www.vattenhallen.se

Tel. 040-34 60 00
www.konsthall.malmo.se

Var? Arrie Byahus
070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

SPORTLOVSBIO PÅ PANORA

Under sportlovet blir det film på Panora på dagtid – varje dag.
Gå med dina kompisar eller en vuxen
och se film. Läs mer om alla filmerna
och hela programmet på hemsidan.
Kostar 45-110 kr.
www.panora.se

Under skolornas veckolov erbjuder
Malmö Museer olika aktiviteter för
barn i Kommendanthusets pedagogrum. På ett kreativt och lekfullt sätt
lär vi oss vad FN:s 17 globala mål
handlar om. Vi tillverkar sparbössor,
hängande mobiler med mera.

Barn och vuxna är välkomna till vår
drop-in verkstad där vi erbjuder enklare pyssel med inspiration från Alice i
Underlandets magiska värld.

www.kulturen.com

Roliga marsipankurser för
barn och vuxna. Se vårens
och påskens kurser på
www.madamemarzipan.se

FILM

Gå en rolig marsipankurs, både för
barn och vuxna!
Madame Marzipan tillverkar och säljer
hela året marsipanfigurer, marsipanbröd, och kakor i den lilla butiken i
Arrie. Se hemsidan för aktuell info!

HÄSTKUL

PIMPA DIN FÅGELHOLK
FALSTERBO KONSTHALL

Holkmålning i ateljén på konsthallen.
Bindande föranmälan till naturum@
falsterbostrandbad.se. Om du vill kan
du boka en plats i skogen för din holk.

NÄSTA
NUMMER
UTE DEN
22 MARS
- fullt med
påsklovstips

BABY

Pris 100kr/holk, betalas på plats.
När? 19-20/2 kl. 13-15
Var? Falsterbo konsthall.

UTFLYKTER I SKÅNE

SPORTLOV I VATTENHALLEN

På Vattenhallen händer det massor
med spännande saker på sportlovet:
experiment, kemishow, Quatumshow,
bajsresan och mycket mer.
Experiment & shower
19/2 Ljudshow kl. 13 & 15
20/2 Quantumshow kl. 13 & 15
21/2 Quantumshow kl. 13 & 15
22/2 Kemishow kl. 13 & 15
23/2 Kemishow kl 13 & 15
24/2 Rigmors Musikraket kl. 13 & 15
25/2 Bajsresan kl. 13 & 15

FESTIVALER & MARKNADER

När? 19–23/2 kl 13–15,
24 februari kl. 12–16
Var? Malmöhusvägen, Malmö
Tel: 040-34 44 00 Anmäl innan!
www.malmo.se/museer

MADAME MARZIPAN –
ROLIGA KURSER

KOLLA HEMSIDAN FÖR FLER
FÄRSKA TIPS PÅ
AKTIVITETER
barnimalmo.se

SPORTLOVSPYSSEL
KULTUREN I LUND

När? 19-25/2 kl. 10-16
PÅ STRANDEN
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

SPORTLOV PÅ MALMÖ MUSÉER

GOLF

Biljetter till planetariumshow köps i
receptionen. Rek. ålder från 5 år.

Helgverkstad - Vi tittar på konst och
sedan skapar vi.
Lör/sön: 17/2– 6/5 (uppehåll 31/3 och
1/4) kl. 13–16.30.
Odralek - Öppen verkstad för stora
och små. Inspireras av utställningen
Odradek. Gör din egen konst. Inleds
med visning kl. 13.
Gratis. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
Sportlovsverkstad:
20-22/2 kl. 13–16.30

Var? Friisgatan 19 D, Malmö
FÖR FÖRÄLDRAR
Biljettkassa tel. 040 - 611 20 97

Minikurs i Teknik
Barnen får testa att löda en miniorgel.
Med sig hem får barnen en liten orgel
som de kan spela på. Från 7 år.
Pris: 345 kr. inklusive frukt
När? 11/2 kl 11-14 (fler datum)

Teckna egna serier tillsammans med
Daria Bogdanska – en av Malmös
främsta serietecknare. Ålder: 8–12 år.

e
m

SPORTLOVSVERKSTAD
PÅ MALMÖ KONSTHALL

Var? Malmö&
Konsthall,
K-salen,
HÖSTMARKNAD
MÄSSOR
S:t Johannesgatan 7, Malmö

3D-printa smycken
Lär dig först att 3D-printa och grunderna i CAD-design och sedan printar
du ut egna smycken. Från 8 år.
Pris: 495 kr. Lunch ingår.
När? lör 10/2 kl 11-15

När? 22/2 kl. 13
SPORT & RÖRELSE
Var? Stadsarkivet, Bergsg 20, Malmö

När? 11/2, 11/3, 8/4, 6/5 kl. 12-16.
Var? Stapelbäddsparken, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
www.aterskapamalmo.se

SPORTLOV PÅ COOL MINDS

SPORTLOV

SportlovsXtra:
Måndag - Elektronik
Tis/ons - Lysande experiment
Torsdag- fredag - Mera kemi
Lördag-söndag - Kropp och knopp
Planetariumvisning/show:
19-25/2, kl 12.45, 13.45, 14.45 &
15.45. 16.30 show in English.

MARKNADER,
MÄSSOR & LOPPIS
BARNiMALMO.SE
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Barn i Malmö-kvällen på BOUNCE
TACK alla ni fina familjer med era underbara barn som kom och firade Barn i Malmös tionde år med oss! Vi hade hela den
fantastiska trampolinparken Bounce för
oss själva denna kväll. Och det blev fullt!
Det var en lång ringlande kö med förväntansfulla barn som väntade utanför
Bounce på Toftanäs i Malmö.

"-Jag lade fram mina hoppstrumpor för
en vecka sedan för jag har längtat så",
deklarerade Alva, 8 år, glatt.
Underbart glada barn var det som
tillsammans med oss firade att det är
jubileumsår för Barn i Malmö, tänk att
vi nu är inne på tionde året som vi har
inspirerat och informerat barnfamiljer
om vad det finns för kul aktiviteter att
göra i Malmöområdet!
Barnen hoppade, studsade, voltade,
testade parkour, freerunning, slam dunk
och allt vad det nu heter. Alla verkade
ha riktigt roligt, och det var ju det som
var meningen med denna kväll! Det är

14
14
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alltid lika härligt att se hur glada barn är
när de får röra på sig, hoppa och skutta.

"-Mamma mamma titta, jag är högre än
Turning Torso!" ropade Liam 6 år när
han stod i hopptornet och skulle hoppa
ner i den jättestora "airbagen".
Trampolin dodge ball-arean var ett annat väldigt populärt område. En sorts
lagspel där man studsar runt och
försöker träffa motståndarna med mjuka
bollar under ledning av den underbara,
härligt engagerade personalen.
När det var dags att gå hem efter två
timmars lek och stoj fick alla barnen
varsin "kalaspåse" med klistermärken,
block, tablettask, fina erbjudanden från
Bounce och lite information om Barn i
Malmö. Glada men trötta barn!
För att kunna ta del av inbjudningar,
tävlingar och tips om allt kul som händer
i Malmö-/Lundområdet - prenumerera
på vårt nyhetsbrev som kommer ut med
ojämna intervall ca 6 gånger om året.
www.barnimalmo.se

ö:
BOUNCE Malmkopplade
Femtio samman bling tracks
trampoliner, tumtande väggar.
och vinklade, lu rån tramDu kan hoppa f lin i detta
polin till trampode hoppöverdimensioner som parkour
palats. Det är g på ett
eller freerunninch säkert
enkelt, mjukt o minihopp,
sätt. Dessutom etball
dodgeboll, bask
slamdunk mm.
SUPERKUL!

= SPORTLOV

TEATER & MUSIK
EN TEATER OM ATT FLYTTA

Människor har alltid flyttat, och barn
har följt med. Flyttar gör vi, och packa
ska man. Lite roligt, lite rörigt, lite
rörande, lite tokigt, och ett lyckligt slut
- precis som en flytt ska vara.

SAGOR

När? 8/2 kl. 9.15 och 10.30, 9/2 kl.
9.15 och 10.30, 10/2 kl. 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park
www.barnensscen.nu

TEATERN PUDLAR OCH
POMMES

I Pudlar och Pommes träffar vi hundarna Ullis och Ludde som älskar sin
pool och sitt potatisland. Men efter att
stenarna börjar falla från himlen kan
de inte stanna kvar. De färdas över
det stormiga havet tills de kommer
fram till en ny plats. En plats bebodd
av pudlarna Michelle och Don!
Fritt efter Pija Lindenbaums bilderbok.

ningsprojekt som rör sig i gränslandet
mellan konst, politik och dans.
Från 6 år.
När? 10/2 kl. 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

HELLRE SKALLIG ÄN MALLIG

En slags bokkonsert om att våga vara
sig själv. Bilderna från boken projiceras på stor duk medan Mamma Måd
på rim berättar och sjunger om det
hårresande äventyret där hon ger sig
ut på jakt efter sin försvunna frisyr.
De trallvänliga sångerna involverar
barnen i både allsång och enkla
rörelser.
När? 14/2 kl. 9.15 och 10.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö
www.barnensscen.nu

Biljetter bokas på www.kulturcentralen.nu Pris: 90:När? 9/2 kl 19, 22/2 kl 15, 25/2 kl.
13 & 15
Var? Teater 23, Djäknegatan 7, Malmö
Tel 040-30 32 23

KANEL & KANIN OCH
ALLA KÄNSLORNA

STREETDANCE-WORKSHOP
BREAKING!

När? 16/2 kl. 9.15 och 10.30, 17/2 kl.
14.00
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö
www.barnensscen.nu

Lär dig några av grunderna och
uttryck dig själv tillsammans med
Freestyle Phanatix! Cirka 1h. Denna
workshop är en del av PUBLIC MOVEMENT – ett experimentellt utställ-

FILM

MUSIK

STREETDANCE-WORKSHOP
WAACKING

Kanel och Kanin är bästa vänner.
Men vänskapen prövas när en ekorre
dyker upp. De spelar upp hela sina
känsloregister för varandra och döljer
inte ens sina sämsta sidor.

Lär dig grunderna och släpp dina
hämningar tillsammans med Freestyle
Phanatix! Cirka 1h. Denna workshop
är en del av PUBLIC MOVEMENT –
ett experimentellt utställningsprojekt
som rör sig i gränslandet mellan
konst, politik och dans.
När? 17/2 kl. 13. Från 12 år.
När? 18/2 kl. 13. Från 6 år.
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

från 4 år

17 FEB
PÅ BIBLIOTEKEN

VÄGEN TILL BOLERO

Kan violinisterna lära sig stycket? Och
varför kommer trombonisten alltid
sent till repetitionerna? Hittar flöjtisten
sin klaff, och stråkarna, kommer de
att göra som dirigenten säger? Musiken som figurerna i Vägen till Bolero
gestaltar spelas av musiker som sitter
med på scenen.

från 3 år
kl 13.00 och 15.00

VÄGEN TILL BOLERO
Teater Sesam

24 FEB kl 14.00
DANS
ELI & RIO
Teater Tre

Från 4 år.
När? 17/2 kl. 13
Var? Palladium Södergatan Malmö
www.palladium.nu

PROVA-PÅ CIRKUS
MALMÖ CIRKUSSKOLA

Är du en blivande cirkusartist? En lindansös, jonglör eller akrobat kanske?
Alla barn är välkomna att få blomstra
tillsammans med Malmö cirkusskolas
pedagoger!
Ålder 4 - 16 år (grupper efter ålder)
Längd: ca 40 min. Pris: 40:-/pp
Bokning: Barnens scen,
www.barnensscen.nu, tel 040-70991
När? 20-21/2 kl. 9, 10 & 11

från 4 år

för bebisar 6-14 mån med vuxen

10 MAR kl 11.00 och 12.30

22 APR kl 13.00 och 15.00

Teaterns Dag

KolKo ink.

ALLT I LOOPAR

RUNDGÅNG

Pudlar och pommes
En hjärtknipande och humoristisk hundshow!
Fritt efter Pija Lindenbaums bilderbok. För 5-9 år.

Premiär 9 februari på Teater 23,
Djäknegatan 7 i Malmö.
Spelas även den 22 & 25 februari.
Biljetter: www.kulturcentralen.nu
040-10 30 20
Mer info: www.teater23.se
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från 4 år

8 MAJ kl 16.30
Från A till Ö

En musikalisk lek med Musica Vitae &
Olle Steimer - “After dagis/fritids”

Biljetter:
www.kulturcentralen.nu
tel 040-10 30 20

= SPORTLOV

TEATER & MUSIK
DEN VIMSIGE TROLLKARLEN
MAGISKE MÅNS

Magiske Måns har glömt bort hur
man trollar! Han vet inte vad man
behöver…en trollstav!
Han har glömt vad man säger…Hokus
Pokus Filiokus! Barnen hjälper honom
till rätta och föreställningen kan börja!
Här läggs tonvikten på att roa och engagera i en show som alla får uppleva
att de deltar i.

SAGOR

Biljettpris: 40 kr
När? 22/2 kl. 11 & 13
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

DUNDERPOJKEN
TEATER TRASSEL

En liten trollpojke som med sin godhet
och vishet räddar trollriket från de
naturkatastrofer som följer i stortrollens fotspår. Den handlar också om
kompisarna Jerry och Lina.
Längd: 30 min. Ålder: 5-8 år.
Bokning: Vardagsföreställning bokas
på www.barnensscen.nu, 040-709 91
Helgföreställningen bokas på www.
kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20
Biljettpris: 35 kr fredag / 50 kr lör
När? 23/2 kl. 11 och 24/2 kl. 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-709 91
www.barnensscen.nu

FLER FÖRESTÄLLNINGAR PÅ
BARNENS SCEN:

Claroscuro, dansföreställning för 3-6
år. 3/3 & 6-8/3
Turkos sagobok, teckentolkad på
svenska. För 5-9 år. 4/3 kl. 13&15
Jag sa ju förlåt, teater för 6-10 år.
10/3 kl. 14
Sagan om det röda äpplet, teater för
5-10 år. 11/3 kl. 14
Jag vill ha min hatt, teater för 5-10 år.
14/3 kl. 9:15 & 10:30
En stackars liten haj, teater för 4-8 år.
15/3 kl 09:15 & 10:30
I skuggans land, dansföreställning för
3-8 år. 17/3 kl. 14
Sol och måne, teaterföreställning för
2-5 år. 22-23/3 & 8/4
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MUSIK

ELI & RIO TEATER

Följ med Eli & Rio på ett äventyr i hemmets alla rum, där de delar med sig av
sin överraskande och fantasifulla värld.
Eli & Rio är en lustfylld föreställning där
vi tar oss an roller och identitetsfrågor
med rörelse, humor och öppenhet.
För barn 3-6 år och deras ledsagare.
När? 24/2 kl. 14
Var? Palladium Malmö Södergatan 15
www.palladium.nu

VAR ÄR DU PROSERPIN?
MALMÖ OPERA

Proserpin är nyfiken och vill upptäcka
världen. Hennes mamma är Ceres,
växtlighetens gudinna. När Proserpin försvinner bli Ceres olycklig och
glömmer att sköta om naturen, så att
blommor och blad vissnar och dör. I
Operaverkstans version framförs musiken på marimba, klarinett, fiol, kryddat
med persisk fiol och armeniskt träblås.

FILM

SHREK MUSIKALEN
NÖJESTEATERN MALMÖ

Följ med på Shreks spännande resa!
En musikal för alla åldrar! I ett träsk
långt bort från civilisationen hittar vi
träsktrollet Shrek. Likt andra träsktroll
har han valt att leva i sin ensamhet,
där han slipper förföljas av hat från
såväl människor som sagoväsen.

PÅ BIBLIOTEKEN

Biljetter: juliusbiljettservice.se eller
0775 700 400
Pris: 475:När? 9-11/3
Var? Nöjesteatern Malmö

ÄVENTYRET ALADDIN

En komisk äventyrsmusikal för hela
familjen med skådespelare från den
svenska artisteliten, en stor ensemble,
spektakulär iscensättning och nyskriven originalmusik. Läs mer på sid 20.

Ålder från 8 år.
När? 3-28/3
Var? Malmö Opera, tel. 040-20 84 00
www.malmoopera.se/proserpin

När? 11/3 kl. 13
Var? Malmö Arena
www.drosenorberg.se/teater

ALLT I LOOPAR

Alvin och Rosa leker och spelar
tillsammans varje dag. De är Bästa
kompisar! Musik och teater i en
blandad och underhållande kompott.
Från 4 år.

Vad kan man göra med en loop-pedal,
en mikrofon och barnens egna röster?
Här får publiken vara med och forma en
improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord,
rytmer, toner och loopar med kraft att
skingra blyghet, väcka nyfikenhet,

PRESENTERAR MUSIKALEN

Från 4 år.
När? 10/3 kl 11 och 12.30
Var? Palladium Södergatan Malmö
www.palladium.nu

Foto: Peter Knutson Form: Ulrica Sasko Design

glädje och förundran över ljudens
oändliga universum.

DANS
– ticketmaster.se

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG, KIM SULOCKI
CHARLIE GRÖNVALL, RENAIDA BRAUN, STOR ENSEMBLE. MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE

”VINTERS STORA FAMILJEMUSIKAL” ”UNDERHÅLLANDE SCENÄVENTYR”
– DUIFOKUS

MALMÖ ARENA SÖN 11 MARS 13.00 & SVERIGETURNÉ
du ha fler tips077-170 70 70
Biljetter:Vill
ticketmaster.se

Malmö Arena 0775-78
00 00,
drosenorberg.se, aventyretaladdin.se
om kul
aktiviteter?

BÄSTA KOMPIS I BJÄRRED

När? 3/3 kl. 15
Var? Hörsalen, Bjärreds Bibliotek
www.billetto.se

Operaverkstan presenterar lite stolt

– AFTONBLADET

TRUMDANS I LOMMA

Tillsammans skapar vi en interaktiv
föreställning, baserad på svenska
och senegalesiska barnvisor, om
alternativa vägar att mötas, umgås
och kommunicera. Från 3 år.
När? 18/3 kl. 15
Var? Lomma Folkets Hus
www.billetto.se

Anmäl till vårt
nyhetsbrev på
www.barnimalmo.se

Fri entré för pensionärer
i sällskap av betalande barn

KROKODILKONSERTER
I LOMMA

Biljetter finns nu att köpa på Lomma
och Bjärreds bibliotek samt på nätet
via Billetto. Kafé. Mjukisdjurslotteri
där alla barn är vinnare!

från 8 år

Var? Lomma Folkets Hus
www.lommafolketshus.se

Premiär 3 mars på Verkstan
Biljetter 040–20 85 00
malmoopera.se
BARNiMALMO.SE
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Äventyret Aladdin kommer till Malmö !
Lör 10 mars
på YSTAD ARENA
Sön 11 mars
på MALMÖ ARENA

Lämna den kalla Norden och följ med
till den mytomspunna orienten. Magiker,
flygande mattor och vilda dromedarer.
Humor och drama möter kärlek och ljuv
musik. Lägg därtill en lustig och lite
försmådd ande så får du ett fartfyllt och
roligt äventyr för alla mellan 3 och 100 år.
Äventyret Aladdin är en komisk äventicketmaster.se
tyrsmusikal för helaBilj:
familjen
med
skådespelare från den svenska aristeliten, en stor ensemble, spektakulär iscensättning och nyskriven originalmusik.
I huvudrollerna ser vi stjärnor som
Markoolio, Claes Malmberg, Kim Sulocki,
Charlie Grönvall och Renaida Braun.
– Det är mycket fart och fläkt på scenen
och en föreställning där hela familjen
får bli insvepta i en fantasivärld, säger
Marko ”Markoolio” Lehtosalo, som är en
skådespelarna i ”Äventyret Aladdin”.
- Det är ett bra gäng och en rolig historia
och så är det kul för mig att få spela så
där otroligt ond och grym (fniss). Jag
lovar att Äventyret Aladdin kommer bli
en upplevelse som ni aldrig tidigare sett.
På scen står även skådespelare som
Claes Malmberg och Kim Sulocki och
ensemblen har väldigt roligt ihop.
– Claes Malmberg är exempelvis väldigt
bra på att improvisera, så det får man
vara beredd på under föreställningen,
säger Marko.

20
20
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Biljetter:
Ticketmaster.se
- Att det är en familjeföreställning, det
tycker jag är det roligaste med Aladdin,
säger Claes Malmberg som spelar en
omåttligt försmådd ande som försöker
bistå sin mästare med något sånär precisa önskningar. Det går sådär…
Äventyret Aladdin är berättelsen om en
fattig yngling vid namn Aladdin (Charlie
Grönvall), som rövas bort av El Zallham
(Markoolio), en ond och gniden trollkarl,
för att hämta en magisk oljelampa från
en grotta. Aladdin hittar lampan och när
han rengör den dyker en lustig och något
försmådd ande upp (Claes Malmberg).
Anden äger förmågan att uppfylla all
världens önskningar. Aladdin blir med
andens hjälp en rik ung man, han klär ut
sig till en prins för att fånga hjärtat hos
landets prinsessa Safa (Renaida Braun).
Under tiden smider trollkarlen lömska
planer...
Längd: ca 2 timmar och 20 minuter (inkl 25
min paus).

BARNiMALMO.SE
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PÅ BIBLIOTEKEN
STADSBIBLIOTEKET
I MALMÖ

BIBLIOTEK I MALMÖ

KANINI FÖR 0-8 ÅR
MALMÖ STADSBIBLIOTEK

Varannan fredag är det småbarnsbio
på Masten 2 för barn ca. 3-5 år. Gratis. Första tillfället: fredag 16 februari
kl. 09:30 - 09:55. Kolla hemsidan för
fler datum.
16/2: Det är läggdags, precis som
vanligt... tills Elmer förvandlas till en
jaguar och hoppar ut genom fönstret!
Baserad på boken med samma namn.

Välkomna till vår fina barnavdelning
Kanini. En spännande och magisk
plats för alla barn i Malmö. Gör en
upptäcktsresa genom Gryning till
Skymning via Bokskogen, Regnbågen och hela vägen in i den dunkla
Skuggan.
Tillsammans med barnen har vi
skapat barnens egen magiska plats.
Här kan du hitta en ny favoritplats
på en stock i bokskogen, inkrupen i
skuggans mystiska koja, eller kanske
vid skaparbordet i den kreativa regnbågsverkstaden?
Fri entré.
När? Mån–tors kl. 10–20, fre kl.10–18,
lör-sön kl. 10–17
Var? Stadsbiblioteket, Kung Oscars
väg 11, Malmö
Tel: 040 660 85 00
www.kanini.se

BALAGAN FÖR 9-12 ÅR
MALMÖ STADSBIBLIOTEK

Balagan är ett extra vardagsrum för
dig mellan 9 och 13 år!
Här kan du läsa, låna böcker och få
boktips. Gillar du skräck eller sköldpaddor? Fantasy eller vetenskap?
Läser du hellre med öronen? Här finns
massor av ljudböcker.
Har du en läsnedsättning hjälper vi dig
att fixa appen Legimus.
På Balagan kan du också göra allt
möjligt annat. Vill du mysa i kojorna?
Spela elgitarr? Klä ut dig? Kolla på
youtube? Göra läxorna?
Du kan alltid plocka fram material,
lego eller spel ur det gula skåpet och
göra det du har lust med eller testa
någon nytt. Vill du bara vara? Du
bestämmer! Av med skorna och känn
dig som hemma!
Fri entré.
När? Balagan har öppet som det
övriga biblioteket
Var? Stadsbiblioteket, Kung Oscars
väg 11, Malmö
Tel: 040 660 85 00
www.balagan.se
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Många fler aktiviteter på
www.barnimalmo.se eftersom alla
biblioteken inte var färdiga
med FILM & SÅNT
SAGOR,
sina program vid vår pressläggning.

BARNiMALMO.SE

SMÅBARNSBIO PÅ MASTEN 2

Var? Masten 2, Mastgränd 4, Malmö

SAGOFEN ISADORA
BABYSPACE MASTEN 2

Babyspace – en föreställning för
bebisar om utrymme, tyngdlöshet och
rymd. En färd genom kroppens insida
och ut i universum. Med hjälp av ljud
och projektioner med olika rymdmotiv
skapas en resa tillbaka till en krav
och tyngdlös tillvaro. Historien har
ingen röd tråd utan bygger på olika
händelser uti i rymden och insidan av
kroppen där bebisarna har legat för
inte allt för länge sedan.
Begränsat antal platser, föranmäl dig
till Masten 2, masten2@malmo.se.
Gratis.
När? 19/2 kl. 9:30-10
Var? Masten 2, Mastgränd 4, Malmö

MINIBIO PÅ KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

Se teatern Katie den vilsna lilla larven
på Kirsebergsbiblioteket. För barn
2,5-5 år.
När? 14/2 kl. 9.30
Var? Kirsebergsbiblioteket Kronetorpsgatan 1 Malmö
www.malmo.se/kirsebergsbiblioteket

BABYCAFÉ MED TEATER
PÅ KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

Om språkutveckling, boktips och
smakprov på teater med Sagofen
Isadora. För föräldrar och bebisar
(0–15 månader). Vi bjuder på kaffe
med något gott till, alla barnen får en
bok med sig!
När? 13/3 kl 14
Var? Kirsebergsbiblioteket Kronetorpsgatan 1
www.malmo.se/kirsebergsbiblioteket

februarilov
DANS

BABYSPACE MED SAGOFÉN
ISADORA - KIRSEBERG

Teater för de allra minsta med
Sagofén Isadora. För bebisar 0-11
månader.
När? 7/2 kl. 10
Var? Kirsebergsbiblioteket Kronetorpsgatan 1 Malmö
www.malmo.se/kirsebergsbiblioteket

MINIBIO: EMIL I LÖNNEBERGA
KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

Kom och titta på film hos oss! Emil
och Ida hittar på hyss i Lönneberga.
Man vet aldrig vad som kan hända när
de är i farten! Gratis. 30min. Film för
barn 2-5 år. Anmälan krävs.
När? 9/3 kl. 09:30 - 10
Var? Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1, Malmö
www.malmo.se/kirsebergsbiblioteket

SNIGELSÅNG OCH SPINDELSPÅR - HUSIE

Välkommen på familjeteater för
1-2-åringar med Sagofen Isadora.
Föreställningen är för barn med sina
familjer. Snigelsång och Spindelspår är
en ordlös föreställning som med ljud
och visuella skapelser tar barnen in i
en trädgårdbyggd för någon som är en
meter lång.
När? 15/2 kl.10.30
Var? Husiebiblioteket Videdalsvägen13, Malmö, www.malmo.se/
husiebiblioteket

KONSTHALLEN I HUSIE

Konsthallen besöker Husiebiblioteket på Påsklovet. Kom och var
med på verkstad med Konsthallens
pedagoger här hos oss på biblioteket.
Verkstad på svenska och arabiska för
alla åldrar med Malmö Konsthall inspirerad av konstnären Hassan Sharif
från Förenade Arabemiraten som är
med i utställningen ”Odralek”.

Drag Queen Story Hour: Berättelser med Lady Busty &
Miss Shameless. För barn 2–4 år
Lördag 17 kl. 14.00 & 14.30 & Plats: Sagogrottan
Barnens verkstad – lovspecial: Skapa i magiska
verkstaden. För barn 3–8 år
Tisdag 20 kl. 14.00–17.00 Plats: Regnbågen

Författarbesök – Cecilia Lidbeck: För unga 9–13 år
Onsdag 21 kl.14.00–15.00 Plats: Balagan
Skräckläsning på Balagan! Vågar du?: För unga 9–13 år

Onsdag 21 kl. 15.00–16.00 Plats: Balagan

Inga Ingenjörs uppfinnar- och
experimentworkshop: För barn 5–9 år

Torsdag 22 kl.15.00–16.30 Plats: Regnbågen

Spelvärldar med teknikworkshop – sportlov:

Spela VR, tv- och brädspel och lär dig om programmering
Torsdag 22 kl.15.00–18.00 Plats: Balagan

Filmmys på Balagan: För unga 9–13 år
Fredag 23 kl. 15.30 Plats: Balagan

När? 26/3 kl.10-12
När? Husiebiblioteket Videdalsvägen13 Malmö
www.malmo.se/husiebiblioteket

fortsätter på nästa uppslag >>

på Stadsbiblioteket

= SPORTLOV

PÅ BIBLIOTEKEN
BIBLIOTEK I MALMÖ
SAGOSTUNDER PÅ ROSENGÅRDSBIBLIOTEKET

Kom till Rosengårdsbibliotekets
sagostunder på svenska eller arabiska
på tisdagar och onsdagar i vår. Se
hemsidan för mer info!
Var? Rosengårdsbiblioteket Dicksons
Väg 12
www.malmo.se/rosengardsbiblioteket

SAGOSTUND MINI
BELLEVUEBIBLIOTEKET

Kom på en mysig sagostund hos oss i
sagorummet. För barn 1–2 år.
När? 16/2, 9/3, 13/4 kl. 10-10.30
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

LÄXHJÄLP, BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Tycker du att det är svårt att göra
läxorna hemma? Ta med dig dina
läxor hit så får du stöd och hjälp! För
dig som går i årskurs 4-9. Arrangeras
av Röda korset.
Ingen läxhjälp 21/2, 7/3 och 28/3.

Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559
malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

När? 20/2 kl. 14-16
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

KODA DITT EGET SPEL PÅ
BELLEVUEBIBLIOTEKET

Ta med egen dator och skapa ett spel.
Barn 10-12 år.
OBS! Föranmälan krävs.
När? 21/2 kl.14-17
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

Kom och spela med oss eller med
kompisar. Barn 8-12 år.
OBS! Föranmälan krävs.

SAGOSTUND PÅ ARABISKA

SAGOFEN ISADORA:
SUBWORLD BELLEVUE

SAGOSTUND PÅ ONSDAGAR
PÅ BELLEVUEBIBLIOTEKET

Varje onsdag tar den magiska speldosan med oss till Sagornas land. För
barn 3–5 år
När? Onsdagar med start 31/1 tom
25/4 kl. 10-10.30

BARNiMALMO.SE

bok. Tycker du detta låter spännande
och vill vara med anmäler du dig till
bibliotekets personal.

BIBLIOTEK UTANFÖR
MALMÖ
SAGOSTUND PÅ TYGELSJÖBIBLIOTEKET

Följ med till Sagornas värld när vi
läser, rimmar och sjunger tillsammans!
För barn 3-5 år. Barn med föräldrar är
välkomna utan föranmälan.
När? 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 kl. 9.30
Var? Tygelsjöbiblioteket Ängsövägen
2A Malmö
www.malmo.se/tygelsjobiblioteket

SPELA BRÄDSPEL PÅ
BELLEVUEBIBLIOTEKET

När? 22/2 kl.14-15.30
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel:040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

När? 15/2, 15/3 kl. 10.00-10.30
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

SAGOR, FILM & SÅNT MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
DANS

När? 21/2, 28/3 och 18/4. kl. 15
SPELA TV-SPEL PÅ
Var? Lindängenbiblioteket, MunkhätBELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET
teg. 170, Malmö
Kom och spela själv eller med kompisar. www.malmo.se/bibliotek
Barn 8-12 år.
OBS! Anmälan krävs

När? Onsdagar kl. 17-19
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

Både saga och sång på arabiska. För
barn 3–5 år.
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fortsättning från förra sidan

Häng med på en resa över och under
vattnet i teatern Subworld med sagofen
Isadora.
För barn 0–2 år. OBS! Föranmälan krävs
När? 2/3 kl. 10-10.30
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559
www.malmo.se/bellevuegardsbiblioteket

BOKKLUBBEN LÄS
LINDÄNGENBIBLIOTEKET

Bokklubb för dig mellan 9 och 12 år.
Klubben kommer att träffas tre gånger,
och till varje tillfälle har vi läst samma

Nästa nyhetsbrev är
fullt med sportlovstips kommer v. 7!
Missa inte - anmäl på
www.barnimalmo.se

STREETDANCE-WORKSHOP
PÅ MODERNA MUSEET

Lär dig grunderna i BREAKING och
släpp dina hämningar tillsammans
med Freestyle Phanatix! Cirka 1h.
Denna workshop är en del av PUBLIC
MOVEMENT – ett experimentellt
utställningsprojekt som rör sig i gränslandet mellan konst, politik och dans.
Gratis. Drop-in. Först till kvarn gäller.
Begränsat antal platser.

DJUR

När? 10/2 kl. 13 från 6 år
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

FÄRGBLANDARWORKSHOP PÅ
MALMÖ KONSTMUSEUM

Hur ser vintern ut för dig? Är den
vintervit, isblå, gräsgrön, lerbrun,
tegelröd, betonggrå, regnbågsfärgad
eller något helt annat? Var med och
gestalta vintern i en färgblandarworkshop tillsammans med konstnären Nina Jensen.
Drop-in, ingen föranmälan krävs.
När? 20-22/2 kl. 13-15
Var? F-rummet, Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6, Malmö

FAMILJEVERKSTAD
PÅ MODERNA MUSEET

I Verkstan skapar barn och vuxna
tillsammans. Med utgångspunkt i
någon av de aktuella utställningarna
experimenterar vi med olika material.
Gratis. Drop-in. Först till kvarn gäller.
Begränsat antal platser.
Från 4 år
När? 25/3 kl. 11.15-15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM

Roar såväl gammal som ung. Vuxna
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de
leksaker man själva minns från sin
barndom. Vuxna 60:-, Barn 30:-.

När? Se hemsidan för öppettider.
TEATER & MUSIK
Var? Kvarngatan 25, Eslöv

SAGOR
Jag rör mig, jag lär
mig! Även små

BABYWORKSHOP PÅ MODERNA
bebisar kan dansa! Här får de allra
minsta chansen att tillsammans med
dig som vuxen röra sig efter sin
förmåga.
Det blir tre Babyworkshops under
dagen, kl. 11.15, 13.15 och 14.15.
Begränsat antal platser, först till kvarn
gäller. Alltid fri entré! Ålder: För 0–15
mån. Språk: Svenska och engelska.
Gratis.
När? 2/3 kl. 11.15, 13.15 och 14.15
Var? Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

FAMILJEVISNING
PÅ MODERNA MUSEET

Upplev konsten tillsammans! Familjevisningen är ett tillfälle för hela familjen, gammal som ung, att ta del av
våra aktuella utställningar och fundera
kring konsten i museet. Gratis.
Ingen föranmälan.
Från 4 år
När? 18/3 kl. 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

SPORT & RÖRELSE

Familjelördag

Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

Kafé, aktiviteter och utställningar av
olika slag, en innehållsrik butik och ett
hemtrevligt kafé vill vi locka gammal
som ung till givande kulturupplevelser.
Familjelördagar med konserter och teater. Möllegården kultur är en kulturell
mötesplats i Åkarp.
Se hemsidan för öppettider.
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

MAZETTIS HISTORIA

Kombinerat museum, butik & café.
På Chockladfabriken kan ni uppleva
Mazettis historia samtidigt som ni kan
beställa en härlig chocklad-fika!
Fri entré.
Öppet: Vard kl. 10–18, lör kl. 10–15.

GUIDADE VISNINGAR I CHOKLADFABRIKENS MUSEUM:

Tis-fre kl. 14 och lör kl. 11 & 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, Möllevångsgatan 36B, Malmö
Tel. 040-45 95 05
www.malmochokladfabrik.se

Många fler aktiviteter under
Sportlov på sid 8-10 >>

10 februari, kl 14.00

BESÖK KÖPENHAM

Möllev.4 ÅKARP 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

MUSIK

Det finns alltid
något att fira!
5/2 Nutelladagen
PÅ BIBLIOTEKEN
13/2 Tandborstbytardagen
14/2 Alla hjärtans dag
20/2 Slarvighetens dag
22/2 Alla scouters dag
28/2 Myggholkens dag
1/3 Krama en bibliotekariedagen
5/3 Cheese Doodle day
12/3 Alla korvars dag
18/3 Bussförarens dag
20/3 Internationella
glädjedagen

BARNiMALMO.SE
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SPORT & RÖRELSE
R & UTSTÄLLNINGAR MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!

DJUR

, MUSIK & DANS

www.kulimalmo.se

ÅK SKIDOR PÅ VALLÅSEN

LEOS LEKLAND STORA BERNSTORP &
STADIONGATAN 24 MALMÖ

VÅNGABACKENS SKIDBACKE

Klätterställningar, bollhav, tunnlar,
trampoliner, cyklar, bollkanoner,
rutschkanor och mycket mer. Kör ett
pass med tusentals kvadratmeter
lek, bus och äventyr – kör järnet i
tigerrutschen, drop slide, tubby slide
och våra andra attraktioner! Minivärld
för de allra minsta gästerna.

MUSIK
TEATER, MUSIK
& DANS

Entré: Vuxna, barn under 1 år gratis,
barn 1 år 85 kr, barn 2-17 år 150 kr.
När? Alla dagar kl. 10–19
Var? Stora Bernstorp & Stadiongatan
www.leoslekland.se

BOUNCE MALMÖ

SAGOR, FILM & SÅNT
PÅ BIBLIOTEKEN

För att man
bara är liten en gång!

En 2 800 kvadratmeter stor adrenalinarena med bl.a. trampoliner, en ninja
warrior bana, big bag, slam dunk, och
ett freerun område. Minimiålder 3 år.
En session är 60 minuter och börjar
varje heltimme. Medföljande anhörig
behöver inte betala så länge man inte
hoppar på trampolinerna.
Entré: 150:- första timmen.
När? Mån-Fre 11-20, Lör 10-20, Sön
10-19, Lov 10-20
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

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.

Clip ‘n Climb erbjuder en ny form
av inomhusklättring som sätter ditt
mod och smidighet på prov. Kom
och upplev färgglada klätterväggar
och hisnande utmaningar. Barnkalas.
Minimiålder för att klättra är fyra år.

Kom på en gratis provklass!

Entré: 140 kr för 60 min.
När? Se hemsidan.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Boka på: 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se

The Little Gym Malmö • www.malmo.thelittlegym.eu
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mörkret faller är isen läckert upplyst
och du åker alltid till tonerna av skön
musik. Både skridskor och hjälm lånar
ni gratis! Öppettider för skridskoutlåningen: Vardagar: 15-18, Helger:
10-16. Vid dåligt väder kan isbanan
behövas stängas. Håll utkik på FB.
Skridskoskola - gratis - lör/sön kl 1012 följande dagar: 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26 februari, 4, 5 mars.

BAD
BAD

UTFLYKTER
PÅ STRANDEN

HÖGEVALLSBADET I LUND

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng. Undervisningsbassänger.
Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

PILÄNGSBADET LOMMA

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.
Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

I TRELLEBORG
II NATUREN
Var? Folkets Park Malmö
NATURENBADHUSET
Äventyrsbad med vattenrutschbanor,
När? Se hemsidan för mer info och
www.malmofolketspark.se
FESTIVALER
&
MARKNADER
BESÖK KÖPENHAMN
SPORTLOV
virvelkanal m.m. Barnpool.
Undervisfullständigt program.
FESTIVALER
& MARKNAD
BESÖK KÖPENHAMN
HYLLIEBADET
ningsbassänger.
Var? Olika platser i Malmö

Hälsoaktiviteter för blivande och nyblivna föräldrar med barn

LIOTEKEN

PÅ STRANDEN
I FOLKETS PARK
SPORTISBANAN
& RÖRELSE
Här är det riktig vinter varje dag. När

Drygt en timme från Malmö.
www.vallasen.se

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

FILM
MUSIKFÖR DE MINDRE
RUNDOSUND

Hälsoaktiviteter för nyblivna föräldrar
med barn. På Hälsocentret finns en
härlig varmvattenbassäng och en träningshall. Profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och minisim,
olika former av träning för nyblivna
föräldrar, barnvagnsgympa mm.

SAGOR, FILM &DANS
SÅNT

När? Program och tider se hemsidan
Var? RundoSund, Jan Waldenströms
gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

THE LITTLE GYM

Erbjuder ett varierat utbud av klasser,
läger och födelsedagskalas utifrån
barnens ålder och utveckling - från 4
månader till 12 år - fyllda med rörelse,
musik, lärande och skoj. Se hemsidan
för tid, pris och prova-på!
Var? Little Gym, Limhamnsgårdens
Allé 25, Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

Nästa nyhetsbrev
fullt med sportlovstips
kommer v. 7.
Missa inte - anmäl på
www.barnimalmo.se

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

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

RUND O SUND

Profylaxkurser, vattengymnastik för
gravida, baby – och minisim och
mycket mer.

MUSEER
kurser och tider på hemsidan.
MUSEER &
&SeTel.UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGAR
040-91 05 02
MARKNADER
www.rundosund.com
FILM

VANNINGEN, VELLINGE

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

KOCKUM FRITID

25 meters bassäng med sex banor,
undervisnings/ lekbassäng och
plaskbassäng. 28–29° C i vattnet.
Familjebad varje söndag kl. 11–15.

DJUR
DJUR DANS
Var? V. Varvsgatan 8, Malmö

KOM & HEJA

Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

OXIEVÅNGSBADET

Nu är guiden slut
TEATER
för denna gång.
TEATER &
& MUSIK
MUSIK
Men vi ses igen
till påsklovet med
massor av nya tips
och annat skoj!

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

PÅ
PÅ BIBLIOTEKEN
BIBLIOTEKEN

BARNiMALMO.SE
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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
Generation Pep, som vi samarbetar med.
* Erbjudandet gäller alla tisdagar utom när det är lov eller helgdag för medlemmar
i Leo’s Family och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Läs mer på leoslekland.se
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som
arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet
och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Målsättningen
är att få med hela samhället i arbetet. Initiativtagare är
Kronprinsessparet. Läs mer på generationpep.se

