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KUL I MALMÖ

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

TEATER & MUSIK

LEKUTSTÄLLNING ALICE
DJUR

I NATUREN
KREATIVT

PÅSKEN & FILMTAJM
PÅBIBLIOTEKEN

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

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

SPORT & RÖRELSE & BAD

FESTIVALER & MARKNADER
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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

TJOHOO nu är det snart vår!

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

Våren är min favoritårstid - den kommer med löfte om roliga
och mysiga uteaktiviteter. Nu är det dags att skala av några
lager med tjocka kläder och man kan man gå barfota i gräset nåja snart i alla fall.
Först kommer påsklovet och det finns massor med roliga
aktiviteter nära dig! Här i guiden tipsar vi om många av dem
men på vår hemsida hittar du ännu fler. Det finns så fantastiskt
mycket kul att hitta på tillsammans med barnen - missa inte
den möjligheten!

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör
BARN I MALMÖ
Postadress:
AHA Kommunikation
Krukmakaregatan 66
S-234 37 Lomma
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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3041 0140
TRYCKSAK

www.facebook.com/BARNiMALMO

OBS! SUPERVIKTIGT! av Minna Krook
Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis kan man klappa? Vet vuxna allt? Måste man sova?
Varför är det dumt att ljuga? Kan chips vara middag? Med största allvar delas det ut visdom, tips och
funderingar på vad som är bra att få veta om livet när man är barn (och vuxen med för den delen).
Koreografen Minna Krook är tillbaka med en dansig och pratig föreställning som med humor och viga
kroppar går igenom livets ABC.

SPELAS PÅ SKÅNES DANSTEATER

20 MAJ / KL 11:00 & 14:00

FRÅN 4 ÅR

PRIS 80 KR/PERS

Dansupplevelser för hela familjen. Titta, känn och prova på. Vi avslutar med fika.
Boka biljetter på www.skanesdansteater.se eller 040-20 85 00.

Kul i Malmö !

Kul i Malmö är en sajt med massor av gratisaktiviteter för barn och
unga! Aktiviteterna arrangeras av Malmös föreningsliv och av Malmö
stad. Allt är helt gratis att delta på! Det finns massor med kul att göra
året runt och malmöbor prioriteras som deltagare. Kom och prova på!
Exempel på aktiviteter:
Aktiva eftermiddagar
Beachvolleyboll
Bollsport för tjejer
Boxning, capoeira och gym
Brottning, hopp och lek
Cricket
Dansfritids
Filmverkstad
Fotboll för pojkar
Fotografi för tjejer
Gymnastik för tjejer
Gymnastik och styrka
Gymnastik, styrka, basket
Idrott för tjejer

Modeverkstad
Nattfotboll
Nattidrott
Nybörjarskate
Parkour, street och showdans
Prova på ridning
Prova på simhopp
Rulla med Crime City Rollers
Schack
Skapande verkstad
Spontanfotboll
Styrkelyft
Taekwondo för tjejer
Tyngdlyftning
Volleyboll

kulim
almo.
se

Roliga
6
6

aktivi
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TEATER & MUSIK
CRINGE MARMELAD
PÅ UNGA TEATERN

En pinsam, rolig, personlig, vågad och
alltigenom gränsöverskridande festlig
kabaret om att vara tweenie, men
utan pekpinnar! En humorföreställning
som är så ”cringe” att du knappt
klarar av att ta in den.
Längd: 50 minuter. Från 11 år. 100:-

SAGOR

När? 28/2 - 4/4
Var? Malmö Stadsteater, Unga
Teatern, Studion, Kalendegatan 12
040-20 86 10
www.malmostadsteater.se

VAR ÄR DU PROSERPIN?
MALMÖ OPERA

Proserpin är nyfiken och vill upptäcka
världen. Hennes mamma är Ceres,
växtlighetens gudinna. När Proserpin
försvinner blir Ceres olycklig och
glömmer att sköta om naturen. Fr 8 år.
När? Premiär 3/3. Spelas till 28/3
Var? Malmö Opera
Tel 040-20 84 00
www.malmoopera.se/proserpin
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KASJTANKA EN CIRKUSDRÖM,
MOOMSTEATERN

Välkomna till en värld av drömmar om
ett bättre liv, om lycka och välgång!
Här kommer vi att erbjuda er den
mest rörande, störande, förödade berättelse!” Hunden Kasjtanka drömmer
om det glänsande livet på cirkusen.
Men drömmar som förverkligas är inte
alltid vad man tänkte. Fr 10 år.
När? 17/3-29/4
Var? Moomsteatern, Folkets Hus
Olof Palmes plats 1, Malmö
Biljetter på Kulturcentralen.
www.moomsteatern.com

SOL OCH MÅNE
BARNENS SCEN

Att vakna upp tryggt till en ny dag är
alla barns rättighet. Alla barn oavsett
språk och kultur kan känna igen sig
i att det kommer en ny dag då solen
går upp. En stämningsfull, rolig och
nästan ordlös föreställning för de
minsta barnen. Längd: 30 min Biljettpris: 40 kr vardagar/ 60 kr helger

MUSIK

När? 22/3, 23/3 kl.09:15 och 10:30,
8/4 kl.11 och 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

SAGOFEN ISADORA
BUNKEFLOSTRANDS BIBLIOTEK
Barnteater med Sagofen Isadora på
Bunkeflostrands bibliotek.

Fre 23/3 kl. 10-10.30 "Min bästis Isa"
för 4-6 år.
Fred 4/5 kl. 10-10.30 "Sagodrömmar"
för 3-5 år.
Var? Bunkeflostrands bibliotek
040-660 85 11

PÅ BIBLIOT

SJUNG MED DITT BARN
BUNKEFLOSTRANDS BIBLIOTEK
Du som är förälder med barn som är
cirka 0-4 år är välkommen att delta i
en musikstund med sånger och ramsor tillsammans med musikpedagog
Anna Cederqvist.
När? 3/4, 24/4 kl.10-10.30
Var? Bunkeflostrands bibliotek
040-660 85 11
www.malmo.se/bibliotek

BARA EN LITEN PINGISKLUBB
HUSIE BIBLIOTEK

Teater med Sagofén Isadora. Bobos
mamma Bodil älskar pingis. Det gör
Bobo också fast inte lika mycket som
hans mamma gör. Pingisklubben har
många regler. Det har mamma Bodil
bestämt. Från 5 år. Fri entré.
När? 4/4 kl.10
Var? Husiebiblioteket Videdalsvägen13 Malmö

SAGOFEN ISADORA
BELLEVUEGÅRDENS BIBLIOTEK

Bara en liten pingisklubb. Bobos
mamma Bodil älskar pingis. Det gör
Bobo också fast inte lika mycket som
hans mamma gör. Pingisklubben har
många regler. Det har mamma Bodil
bestämt. Fri entré. För 5–6 år.
När? Fre 6/4 kl. 10
Var? Bellevuegårdsbiblioteket,
Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040 660 85 59

FAMILJEFÖRESTÄLLNINGEN
PLADASK – EXPRESSTEATERN

Pladask berättar om Uno, en ung
person som har en märklig dag. Uno
hoppar i en vattenpöl, och hamnar
plötsligt i en värld av sjögräs, maneter
och bläckfiskar! Då börjar ett undervattensäventyr.
När? Lör 7/4 kl. 11 och 14
Var? Expressteatern,
Rörsjögatan 26, Malmö
www.expressteatern.nu/pladask/

CALLAMIA OCH NATTENS PORT
BARNENS SCEN
Om tre barn som inte är tillfreds med
sig själva och som får tre önskningar
uppfyllda av en magisk penna.
Den ena önskar sig en annan pappa,
den andra önskar sig ett annat hår
och den tredje önskar sig att bli tjej
(som sin syster). Pris 60:När? Lör 14/4, 21/4 kl. 14 och 18
Var? Barnens Scen, Folkets Park
www.barnensscen.nu

BARA EN LITEN PINGISKLUBB
OXIEBIBLIOTEKET

Teater med Sagofén Isadora.
Bobos mamma Bodil älskar pingis.
Det gör Bobo också fast inte lika
mycket som hans mamma gör. Pingisklubben har många regler. Det har
mamma Bodil bestämt. Från 5 år.
När? lör 14/4 kl.11-12. Fri entré.
Var? Oxiebiblioteket, Lertegelvägen

STREETDANCE-WORKSHOP:
LOCKING!

Vill du ha riktigt roligt när du dansar?
Testa den energiska dansstilen
Locking tillsammans med Freestyle
Phanatix. Cirka 1h. Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller. Alla är
välkomna, oavsett funktionsvariation.
PUBLIC MOVEMENT – ett experimentellt utställningsprojekt som rör sig i
gränslandet mellan konst, politik och
dans. Från 6 år.
När? 15/4 kl. 13
Var? Moderna museet, Ola Billgrens
plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

TÅRTAN, MOOMSTEATERN

Tidernas kladdigaste föreställning.
Med Sveriges mest spelglada ensemble. En sjuttiotalsklassiker med mjöl,
deg & småkryp, skratt & överraskningar. Om att få lov att misslyckas, om att
vägra bli vuxen, och om vikten av att
hålla rent i sitt bageri. För 5-8 år.
När? 17/4-24/5
Var? Moomsteatern, Folkets Hus
Olof Palmes plats 1, Malmö
Biljetter på Kulturcentralen.
www.moomsteatern.com

BARA EN LITEN PINGISKLUBB
KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

Teater med Sagofén Isadora
Bobos mamma Bodil älskar pingis.
Det gör Bobo också fast inte lika
mycket som hans mamma gör. Pingisklubben har många regler. Det har
mamma Bodil bestämt. För barn från
5 år. Fri entré.
När? 20/4 kl.10
Var? Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1, Malmö, 040 660 85 25

JAGAD AV EN T-REX I LOMMA

Pappa Kapsyls kista med kapsyler
är försvunnen. Någon har gömt den i
drömmarnas värld – i Dinosaurieland!
Där tar en fantasiflödande jakt fart.
Pappa Kapsyl är Carl-Otto Johansson
från Kalmar som turnerar flitigt i hela
landet med sina populära musikföreställningar om dinosaurier. Fr 4 år.
När? 21/4 kl.15
Var? Lomma Folkets Hus,
Strandvägen 120

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. De trallvänliga sångerna involverar barnen i
både allsång och enkla rörelser.
När? Sön 22/4 kl. 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park
www.barnensscen.nu

FIKA TITTA DANSA - GRÄS
SKÅNES DANSTEATER

En dansupplevelse för barn från 4 år.
Scenen är täckt av gräs och en halv
bil är på väg in. Två rödhåriga figurer
och en fikasugen granne dyker upp.
Rörelserna tar plats och musiken
blandas med ljud av fågelkvitter och
gräsklippare. På dessa föreställningar
får publiken titta, känna och prova på.
Vi avslutar alltid med att fika tillsammans. Biljettpris 80 kr/person (även
barn) inkl. fika
När? Sön 22/4 kl. 11 och kl.14
Var? Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

SAGOFEN ISADORA
LIMHAMNSBIBLIOTEKET
21/4 kl.10.30-11.30. Bara en liten
pingisklubb För barn 5-6 år.
5/5 kl.11-12. Billie Bi och Humlan
Hubert fluger högt. För barn 3-6 år.
Var? Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43, Tel: 040 660 85 03

KROKODILKONSERTER LOMMA
Biljetter finns nu att köpa på Lomma
och Bjärreds bibliotek samt på nätet
via Billetto.
Var? Lomma Folkets Hus,
Strandvägen 120
www.lommafolketshus.se/

Fortsätter på nästa uppslag >>>

BARNiMALMO.SE
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>> fortsättning Teater & Musik
DANS - RUNDGÅNG

En dansinteraktion för de allra yngsta
och deras nära vuxna. Relationen
mellan bebis och vuxen står i fokus
när de tillsammans upplever och
utforskar rörelse och rum.
För bebisar 6-14 månader med ledsagare. Biljetter köpes!
När? 22/4 kl.13 och 15
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö, www.palladium.nu

MALLKU & LULLI
BARNENS SCEN

Sagan om den stora kondoren och
den lilla kolibrin. Vem kommer först till
Solen? Barnen får skapa egna bilder
och i sin egen fantasi gestalta sagan,
sjunga enkla sånger, röra sig och
dansa till medryckande musik och
indianska rytmer.
Gitte Pålsson, musikproduktion
När? 23/4, 24/4 kl. 09:15 och 10:30
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö
www.barnensscen.nu

ALLRA KÄRASTE SYSTER
BARNENS SCEN

En folkmusikalisk visopera med en
egensinnig och fantasifull blandning
av folkmusik, nycirkus och ljusprojektioner Tonsatt av sångaren och
låtskrivaren Sofia Thelin. Av Astrid
Lindgrens kända bok har Sofia vävt
en saga om tillhörighet och längtan att
bli sedd och om fantasins kraft som
räddar oss från ensamhet.
När? 28/4 kl. 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö, www.barnensscen.nu

SNÖVIT. MALMÖ CIRKUSSKOLA

Malmö cirkusskola gör varje år en
föreställning som gestaltas med hjälp
av cirkuskonster av alla de slag.
Elever bjuder på fantastiska konster i
trapets, skickliga jonglörer, viga akrobater och mycket annat. 40 min.
Från 4 år.
Pris: 35 kr/pers vardag, 50 kr helg
Bokning: www.barnensscen.nu,
tel 040-70991.
När? Lör: 5/5, 19/5 & 26/5 kl. 13 & 15
Sön 6/5, 20/5 & 27/5 kl. 11 & 13
Mån 21/5 - Tis 22/5 kl. 09:30 & 10:45
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö, Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

NALLEKONSERT:
NALLES CIRKUS

På cirkus kan du få uppleva saker du
inte visste fanns. Med Malmö Symfoni
Orkester på podiet får du besöka en
fantastisk värld. Musiken tar dig upp
i akrobatens trapets, in i trollkarlens
hatt och låter dig få clownens tårta
rakt i ansiktet. Följ med Nalle in i vårt
musikaliska cirkustält! Passar barn i
åldern 4-7 år. Biljettpris: 100 - 150 kr
När? 5/5 kl.11, 13 och 15
Var? Malmö Live Konserthus, Malmö
www.malmolive.se

RÄTT SOM DET ÄR
BARNENS SCEN

En föreställning som tar avstamp i
FNs konvention om barnets rättigheter. Den vänder sig till barn i åldrarna
4-7 år och vuxna i deras omgivning.
Längd: 40 min
Biljettpris: 35 kr

Fri entré för pensionärer
i sällskap av betalande barn

När? 7/5, 8/5 kl. 9.15 och 10.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö, Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

FRÅN A TILL Ö
EN MUSIKALISK LEK

I Majas Alfabetssånger tar sig Musica
Vitae och programvärden Olle Steimer
musikaliskt igenom alfabetet.
Kom och sjung med i Ask, Ek, Jordgubbe, Pion, Smörblomma, Ulmus
Glabra och Ögonljus. En musikalisk
lek med både små och stora bokstäver genom hela alfabetet. Från 4 år.
När? 8/5 kl.16.30
Var? Palladium Södergatan Malmö
www.palladium.nu

FIKA TITTA DANSA / OBS
SKÅNES DANSTEATER

FIKA TITTA DANSA är upplevelser
som barn och vuxna kan dela och
samtala om. OBS är en dansig och
pratig föreställning som med humor
och viga kroppar går igenom livets
ABC. Var på en hund kan man
klappa? Var på en kompis kan man
klappa? Vet vuxna allt? Måste man
sova ? Varför är det dumt att ljuga?
Från 4 år. Biljett: 80 kr var för både
barn och vuxna inklusive fika
När? Sön 20/5 kl.11 och 14
Var? Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

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

OKII NAMI PÅ MALMÖ LIVE -

ett experimentellt musikrum för
barn som fyllt sju år. Man får helt
gratis pröva på flera experimentella
instrument, t. ex. Aerodrums och
theremin. Barnen får också prova på
traditionella rkesterinstrument med
hjälp av musikpedagoger. Gratis.
När? lördagar kl. 11-15
www.malmolive.se/okii-nami
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KUL EFTER SKOLAN!
Anmälan inför hösten 2018 öppnar 1 maj.
malmo.se/kulturskolan

Kulturen i Lund

Lekutställning Alice i Underlandet
Det finns mycket att göra för olika åldrar
i den nya fantasifulla lekutställningen på
Kulturen. Barnen kan leka tekalas, klä ut
sig, pussla, krypa in i kaninens hus, åka
rutschkana, läsa böcker med mera. Eftersom
Alice krymper och förstoras om vartannat
så återfinns den känslan i utställningen,
till exempel genom att barnen kan sitta i
en jättestor fåtölj eller krypa in i kaninens
trånga hus.
– Vi ville ha en flicka i huvudrollen den här
gången, och valde en internationell klassiker
som innehåller mer mystik än vi haft i tidigare lekutställningar, säger Johanna Lisberg
Jensen som är utställningens producent.
Barnen har roligt och upptäcker lite taget,
här vill de stanna ett bra tag. Lagom ålder
är ca 3-8 år.

Lewis Carrolls bok Alice i Underlandet publicerades första gången 1865, och har sedan
dess översatts till över 50 språk. Den handlar
om sjuåriga Alice som trillar ner i ett kaninhål. Hon kommer till Underlandet där allt kan
hända. Hon dricker en dryck som får henne att
krympa, äter en kaka som får henne att växa
och möter olika varelser som ger retsamma
och förbryllande svar på hennes frågor. Med
svar på tal och mycket mod klarar sig Alice
igenom allt, och till slut vaknar hon upp och
inser att allt nog har varit en dröm.

DJUR
KATTUTSTÄLLNING I MALMÖ

Föreningen Sydkatten arrangerar
stor internationell kattutställning på
Slagthuset i Malmö. Under helgen
deltar 500 katter per dag av olika
raser i tävlingar om att vinna Best in
Show. På mässan finns även mängder
med montrar för shopping, katt-experter och -uppfödare, café, lotterier,
ansiktsmålning för barn och klappa
katt. Ett populärt evenemang för hela
familjen.
Entré: Barn upp till 6 år går in gratis,
familjepris 200 kronor för två vuxna
och tre barn.
Vuxen 80 kr, Barn (6-15 år) 40 kr

När? 28 april. Korna släpps i två omgångar: kl. 11.30 samt kl.14.30.
Var? Nils Holgerssons Naturbruksgymnasium, Skurup
Väg 755 (Landsvägen mot Skivarp)
www.skanemejerier.se/koslapp

4H-GÅRDAR SKÅNE

Här kan du bl.a delta i djurskötsel,
ponnyridning, läger, kaninhoppning,
odling och mycket mer.

Almviks 4H-gård
ligger t.ex. i Malmö
TEATER, MUSIK
& DANS
och har många barnaktiviteter.

När? 21-22/4
Var? Slagthuset i Malmö
www.sydkatten.nu

Läs mer under din närmsta 4H-gård,
www.4h.se

SKÅNES DJURPARK

Världens största djurpark med
nordiska djur. Här kan du möta
Mullvaden, komma nära tama kaniner
och klappvänliga getter på Barnens
Bondgård, rida på ponnys, leka på
naturlekplatsen och mycket mer. Dagliga djurmatningar och Upptäckarpass
lär dig mer om djuren i parken.

PÅ BIBLIOTEKEN

HELSINGBORGS DJURPARK

Strosa längs slingriga grusgångar och
möt fåglar, däggdjur och reptiler från
hela världen. Mysigt café. Åkattraktioner ingår i priset åk, hoppa, och
studsa hur mycket du vill.
Vuxen: 150:-. Barn 3-14 år: 110:-.
När? se hemsidan för öppettider
(öppnar 29/3 för säsongen)
Var? Rausvägen 671, Påarp
Tel. 042-22 84 80
www.djurparken-hbg.se/

AKVARIET, MALMÖ MUSEER

Upptäck djurens fantastiska sätt att
hitta mat, gömma sig eller luras. Möt
fiskar, reptiler, spindlar och andra
kallblodiga djur öga mot öga. Välkommen till det nya och dubbelt så stora
Akvariet. Vuxna 40 kronor. Fri entré
till och med 19 år.
När? kl. 10–17 alla dagar.
Var? Malmö museer, Malmöhusvägen
www.malmo.se/museer

KOSLÄPP I SKURUP

Kosläppet på Nils Holgerssongymnasiet drar en publik på 10 000
åskådare. Att se korna springa ut
på sitt första grönbete för året är en
fantastisk syn. Korna hoppar runt och
spritter av lycka! Grillad korv, foodtrucks, ponnyridning, traktoråkning,
prova-på-maskiner samt olika slags
djur att titta på och klappa. Skånemejerier är på plats - träffa Kalvin som
bjuder barnen på chokladmjölk.

När? Skånes Djurpark öppnar för säsongen 24 mars. Se hemsida för mer
info ang säsong & öppettider.
Var? Jularp 150, Höör
0413-55 30 60
www.skanesdjurpark.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. Kafé och butik.
På Tropikariet i Helsingborg hittar man
djur från hela världen i deras exotiska
miljöer! Djur som rör sig fritt.
Entré: 0–2 år gratis, 3–12 år, 65 kr,

BESÖK KÖPE

vuxen 130 kr
När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com

MALMÖ REPTILCENTER

Även kallat "Terrariet". Bekanta dig
närmare med allt som krälar, kryper,
hoppar och klättrar. Här finns
ödlor, ormar, krokodiler, spindlar,
sköldpaddor, papegojor, apor och
ekorrar. Och mycket mer!

MUSIK

När? Mars-April: Mån–fre kl. 10–17,
lör–sön kl. 12–17
Se hemsidan för fler öppettider.
Var? Malmö reptilcenter, Folkets
Park
Tel. 040-30 52 37
www.malmoreptilcenter.se

YSTAD DJURPARK

I det böljande landskapet träffar du
både stora exotiska djur från olika
världsdelar och många lantraser,
men här finns också apor, lemurer,
surikater, fåglar och terrarium.
Sammanlagt finns idag ett 60-tal
olika arter. Poolanläggning (öppen
juni-sep) som ingår i entréavgiften.
Entré: Försäsong fr 1/5.Vuxna: 165
kr, Barn 2-15 år 105 kr. Högsäsong
1/6 - 30/9: Vuxna: 195 kr, Barn 2-15
år 130 kr. Barn under 2 år gratis

SAGOR, FILM

När? Säsongsöppet 1/5 - 1/10
Maj: Vardagar 10-16, Helger 10-17
Juni - Augusti: Alla dagar 10-18
Var? Skårby, 271 93 Ystad. Ca 1 mil
NV om Ystad.
www.ystaddjurpark.se

Barn under 7 går in gratis!

Ta med och ställ ut ditt gosedjur!

KATT
UTSTÄLLNING

21-22 april
Malmö Slagthus

Ragdoll
-special!
1000 katter
& shopping

kl 10-16 Lör & sön
www.sydkatten.nu
BARNiMALMO.SE
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SPORTIGT

I NATUREN
PÅSKLOV PÅ NATURUM SKRYLLE
Påsklovsprogram 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
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!
Påsklovsprogram på www.skrylle.se
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Buss fr Lund C - se skanetrafiken.se
www.skrylle.se

egen hand. Start och mål vid Fulltofta
Naturcentrum. Ingen anmälan behövs.

FULLTOFTA NATURCENTRUM

Strax sydost om Hörr ligger Fulltofta
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.

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

Påsklovskul Fulltofta Strövområde
Ett spännande påskäventyr med
hönan Agda i skogarna nära Fulltofta
Naturcentrum. Hönan Agda har tappat
alla sina finaste festfjädrar. Och hon
som ville vara äggstra fin till påskafton. Hur ska det nu gå? Agda behöver
verkligen er hjälp. Hämta ut karta och
instruktioner kl.10-15. Ett äventyr för
de yngsta, ca 3-7 år, tillsammans med
vuxen. Ni genomför påskäventyret på

När? 27/3-1/4
Tid? kl.10-15 hämtas kartan mm
Var? Fulltofta Naturcentrum, Kvarröd
4058 Hörby
www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta

KOSLÄPP I SKURUP

SPORT & R

När korna släpps ut i hagen spritter
de runt, flaxar med ben och juver och
hoppar och busar som om de vore
små spralliga kalvar igen. Ett säkert
vårtecken!
Kosläppet drar publik på 10 000 åskådare. Mängder av andra aktiviteter.
Grillad korv, foodtrucks, ponnyridning,
traktoråkning, prova-på-maskiner
samt olika slags djur att titta på och
klappa om man vill.
Skånemejerier är på plats och ni kan
träffa Kalvin som bjuder barnen på
chokladmjölk så långt lagret räcker.

BESÖK KÖP

När? 28 april. Korna släpps i två omgångar: kl. 11.30 samt kl.14.30.
Var? Nils Holgerssons Naturbruksgymnasium, Skurup
Väg 755 (Landsvägen mot Skivarp)
www.skanemejerier.se/koslapp

TEATER & MUSIK

MUSIK

Möt våren med naturum!
TA BUSS 159 FÖR UTFLYKTER TILL DALBY SÖDERSKOG,
SKRYLLE, TROLLSKOGEN ELLER MÅRYD.

SOFIA SCHEUT Z DE SIGN

SAGOR

BUSSEN AVGÅR FRÅN LUND C FYRA GÅNGER DAGLIGEN.
SE SKÅNETRAFIKEN.SE

UPPTÄCK NATUREN I LUNDS KOMMUN
OCH FÖLJ MED PÅ NATURUMS AKTIVITETER!
PROGRAMMET FINNS PÅ LUND.SE/NATURUM
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PÅ BIBLIOT

BULLTOFTA

REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar med rikt djuroch 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.
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.
Friluftsgårdens öppettider:
Mån–tors 9–21,fred 9–18, lör–sön 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

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

FRILUFTSFRÄMJANDET

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

Pannkaksmuffins!
Jättesmaskigt mellanmål! (ca 12 st)

Vi använder muffinsformar av silikon - en stor form
för 12 muffins.
1. Vispa 3 ägg, blanda ner 5 dl mjölk och 2 dl mjöl.
2. Låt gärna smeten svälla i kylen en stund medan
du smörar formarna.
3. Lägg lite bär i varje form tex blåbär o hallon.
4. Håll smeten i formarna men fyll dem inte helt.
5. Grädda i 225 grader ca 25-30 minuter.
Ät direkt med glass, grekisk yoghurt, kesella eller
vad ni gillar. Mumsigt!

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

Naturen i Järavallen är skiftade. Långgrunt strandområde och strandängar
med många fågelarter. 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.
Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge
www.skanskalandskap.se/strovomraden/jaravallen

BESTIG STENSHUVUD

Besök Stenshuvuds nationalpark, bestig berget och upplev den storslagna
utsikten. I Stenshuvud nationalpark
finns flera fina vandringsleder med
varierad längd.
Passa även på att besöka NATURUM
som är nationalparkens besökscentrum. Det ligger vid huvudentrén,
mitt i nationalparken. För barn finns
mycket att göra! Rita något ni sett vid
målarbordet, läs en saga eller lös den
kluriga tipspromenaden. De som vill
pyssla kan bygga ett litet bihotell och
ta med hem.
Öppet på naturum:
Mars-april: tis-sön kl 11-16
Maj-21 juni: alla dagar kl 10-16
Var? Stenshuvuds nationalpark ligger
strax söder om Kivik och ca 15 km
norr om Simrishamn.

BARNiMALMO.SE
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KREATIVT
FORM/DESIGN CENTER
Måla med växter
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

PÅSKLOV PÅ MALMÖ MUSÉER
Lovaktivteter på Malmö Muséer,
Kommendanthuset. Anmäl innan!

Mån 26/3: Vi tillverkar pynt till påskriset.
Tis 27/3: Äggmålning.
Ons 28/3: Vi spinner, kardar o flätar.
Tors 29/3: Häxor och magi.
Lör 31/3: Kreativt påskpyssel.
Tider: 26–28/3 kl. 13–15, 31/3 kl. 12–16
Var? Malmöhusvägen, Malmö
www.malmo.se/museer

PÅSKLOVSVERKSTAD PÅ BIBLIOTEKEN: GÖR SOM HASSAN

KOM & SE!Verkstad på svenska och arabiska för

Papper blir kruka
Lagom till våren och tiden för sådd
av sommarblommor testar vi att vika
praktiska krukor av papper som vi
sedan sår i. När fröerna har grott och
det är dags att plantera ut växterna
går det bra att gräva ner hela krukan.
När? 28/3 kl. 13-15
Alla aktiviteter är gratis. Passar barn
6-12 år. 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

alla åldrar med Malmö Konsthall som
besöker några bibliotek under påsklovet, inspirerad av konstnären Hassan
Sharif från Förenade Arabemiraten
som är med i utställningen ”Odradek”.
Skapa ett assemblage - ett konstverk
av saker och prylar. Ingen föranmälan,
men begränsat antal platser.
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Roliga marsipankurser för barn och

www.madamemarzipan.se
Påsköppet. Välkomna!
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MADAME MARZIPAN –
ROLIGA KURSER

HÖSTMA

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. Här kan du också gå en rolig
marsipankurs, både för barn och
vuxna.

PYSSEL PÅ OXIEBIBLIOTEKET

OKII NAMI PÅ MALMÖ LIVE
EXPERIMENTELLT MUSIKRUM

Vi gillar pyssel. Välkommen till Lenas
och Susannas påskpyssel! Barn under
8 år i vuxens sällskap. Fri entré.
När? mån 26/3 kl 13-15
Var? Oxiebiblioteket, Lertegelvägen
128, Oxie
Tel. 040-660 85 64

Drop-In för hela familjen på Stpln.
Skapa, laborera och bygg med nya
spännande material. Här ges möjlighet till möten, umgänge och fritt skapande tillsammans. Våra öppettider
är 12-16. Vid behov har vi tre insläpp:
12, 13.20 och 14.40. Gratis.
När? Sön 8/4, 6/5 kl. 12–16
Var? Stapelbäddsparken, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
www.aterskapamalmo.se

HELGVERKSTAD PÅ MALMÖ
BESÖK KÖPENHAMN
KONSTHALL

vuxna. Se vårens/påskens kurser på

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

När? Se hemsidan för aktuell info.
Var? Arrie Byahus
070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

SPORT & RÖRELSE
ÅTERSKAPA PÅ STPLN

När? 25/3 kl.11:15—15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

Mad
a

R

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. Från 4 år.

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!

Mån 26/3 kl. 10–12. Husiebiblioteket
Tis 27/3 kl. 14–16. Bellevuegårds
Tors 29/3 kl. 13–16. Lindängen
www.konsthall.malmo.se

SPORTIGT NÖJE

FAMILJEVERKSTAD PÅ
MODERNA MUSEET

KUL I MALMÖ

Öppen verkstad för stora och små.
Inspireras av utställningen Odradek.
Gör din egen konst. Inleds med
visning kl. 13. Fri entré. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.
När? Lör/sön t.o.m 6/5 (ej 31/3,1/4)
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesg. 7, Tel. 040-34 60 00
www.konsthall.malmo.se

FÖR FÖR

I Okii Nami-rummet på konserthusets
plan 4 får barn som fyllt sju år helt
gratis pröva på flera experimentella
instrument, t. ex. Aerodrums och
theremin. Det finns även möjlighet att
pröva på traditionella orkesterinstrument med hjälp av musikpedagoger.

PÅ STR

När? lördagar kl. 11-15. Gratis.
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/okii-nami

DROP-IN PÅ COOL MINDS

Cool Minds är ett lek – och vetenskapsland i Malmö där barn och
ungdomars nyfikenhet och kunskapsglädje stimuleras till ett maximum.
Tillsammans med spetsutbildade och
duktiga workshopsledare vägleds
barnen genom ett antal spännande
utbildningsworkshops där en kan lära
sig allt från DNA analys, IT, film och
media till att bygga en egen robot.

FESTIVA

När? Drop-in. Se hemsidan för tider.
Var? Stadiongatan 40B, 2:a vån,
Malmö
Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se/barn-familj/#drop-in
Var? Stadiongatan 40B, Malmö
Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se

FILM

NÄSTA
NUMMER
UTE DEN
7JUNI
- fullt med
sommartips

KOLLA HEMSIDAN FÖR FLER
FÄRSKA TIPS PÅ
AKTIVITETER
barnimalmo.se

Påsken!

En trevlig högtid som innebär att de flesta får lite extra ledighet,
vi äter massor med mat, barnen får godisfyllda påskägg och vissa
flyger till Blåkulla. Men vad är grejen egentligen?
Påskriset

Påskriset som vi idag pyntar så fint med
fjädrar och barnens pyssel hade en helt
annan funktion förr. Barn och tjänstefolk
blev piskade med riset av husbonden
för att de skulle komma ihåg hur Jesus
led när han hängde på korset.

Påskkärringar

Barn klär ut sig till rödkindade påskkärringar och går runt och får godis.
Detta grundar sig i en gammal folktro
om häxor. Enligt denna flög häxorna
till Blåkulla på skärtorsdagen. För att
skrämma dem sköts det bland annat
gevärsskott och det gällde att gömma
sina kvastar.

Påskharen

Påskharen, som gömmer påskägg,
är en tradition från Tyskland. Innan
påskharen blev populär var det vanligt
med en påsktupp.

Påsken är rörlig

Påsken infaller enligt ett beslut som
togs under kyrkomötet i Nicaea år 325,
på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Det innebär
mellan 22 mars och 25 april.
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FÖRSLAG PÅ KUL PÅSKLEKAR:
Måla ägg

Koka äggen så de blir hårdkokta. Måla
med målarfärg eller målarpennor. Eller
prova att lägga tex lökskal, gurkmeja,
rödbetsskal, blåbär eller björklöv i kokvattnet - enkelt men effektfullt.

Picka ägg

Alla målar varsitt ägg sen pickar man
äggens spets mot någon annans. Den
vars ägg inte går sönder går vidare och
möter en annan vinnare tills den med
”bästa ägget” har vunnit!

Ägg-boccia

Alla deltagare ska ha ett målat (hårdkokt) ägg. Börja med att försiktigt rulla
iväg ett omålat ägg. Sedan försöker
alla deltagare rulla sina ägg så nära
det omålade som möjligt. Vinnaren får
rulla ut det vita nästa gång. Först till tre
omgångsvinster vinner.

Ägg-passning

Det här är kladdigt – ni leker med råa
ägg! Och var med fördel ute.
Dela upp er i lag två och två. Ett ägg
per lag. Alla lag ställer sig med de två
deltagarna mot varandra. Börja stå nära
och kasta försiktigt ägget till varandra.
De par vars ägg fortfarande är helt tar
ett steg ifrån varandra. Kasta till varandra igen. Fortsätt så tills det bara finns
ett par som har sitt ägg helt – ni har
korat ett vinnande par!

FILMTAJM
FAMILJEFILM MONKY
PÅ SÖDRAN I LUND

Frank, 11 år, hittar en dag en livs
levande apa i familjens trädgård.
Apan kallar de för Monky och med
henne startar ett spännande och
roligt äventyr för hela familjen. Men
det går snart upp för dem att Monky
inte är en vanlig apa och att det inte
var en tillfällighet att hon dök upp just
i deras trädgård. Vem är hon? Var
kommer Monky ifrån och går det att
hemlighålla henne för byn? Längd 90
min. 50:-/person.
När? Sön. 18/3, 25/3, 8/4, 15/4
Var? Mejeriet, Stora Södergatan 64,
Lund, 046-131050
info@kino.nu

BUFF FILMFESTIVAL

BUFF är en makalös filmfestival för
den passar alla! En del får sina allra
första biografupplevelser på BUFF.
I år visar BUFF 118 filmer från 46 olika
länder. Vi visar upp en bredd av kulturer, miljöer och perspektiv på livet
och världen. Vi tycker att barn och
unga bör få se filmer som de förtjänar,
som utmanar dem och tvingar dem att
reflektera över sig själva och samhället. Enligt vår definition är barn- och
ungdomsflm inte en viss typ av flm –
utan måste få rymma alla genrer, med
det gemensamt att de berättas ur ett
ungt perspektiv.
När? 19-24/3
www.buff.se

KNATTEBIO PÅ KINO I LUND

Knattepaket med tre alldeles nya
filmer: Rek ålder 2-5 år.
FISKETUR (5 min)
BADVÄDER (10 min)
ODD ÄR ETT ÄGG (12 min)
När? Premiär 24/3 fler datum kommer
Var? Kino, Kyrkogatan 3, Lund
Tel. 046-30 30 80
www.kino.nu/sportlovsbio

LEA O SKOGSPIRATERNA
PÅ SÖDRAN I LUND

När Leas lillebror försvinner i skogen
måste hon trotsa sin rädsla för skogen
och bege sig ut för att leta efter honom. Hon träffar kapten Bik, en liten
maskliknande varelse som påstår sig
vara en skogspirat med en armé på
tusen pirater. Rek. ålder 2-5 år. Längd
29 min. 20-30:-/person
När? 25/3, 28/3, 4/4, 5/4, 8/4, 11/4,
12/4, 15/4
Var? Mejeriet, Stora Södergatan 64,
Lund, 046-131050
info@kino.nu

DEN OTROLIGA HISTORIEN
OM DET JÄTTESTORA PÄRONET

Vinterns största familjefilmssuccé i
Danmark - äntligen har den premiär i
Sverige. Den lilla elefanten Sebastian
och hans bäste vän, katten Mitcho,
bor i Solby – en trevlig liten kuststad
där allt andas frid och lycka, tills den
dag då stadens älskade borgmästare
J.B. plötsligt försvinner. Snabbt som
ögat tar viceborgmästaren Kvist över
ledarskapet och planerar att bygga en
jättestor skyskrapa som kommer lägga staden i evig skugga. De enda som
nu kan rädda staden är Sebastian och
Mitcho, fast de vet ännu inte om det.
När kompisarna är på fisketur hittar
de en flaska med ett brev i där J.B.
berättar att han är strandad på Den
Mystiska Ön. Men hur ska de lyckas
ta sig dit?
När? Premiär 28/3 på olika biografer
www.studiosentertainment.se

JUNIORA - BARNENS BIOGRAF

Fantastiska filmer och roliga event för
barn, mitt i Malmö. Juniora är biograf
Panoras verksamhet för barn 2-12 år!
Varje fre-sön (och ibland i veckorna)
visas riktigt bra film för alla barn.
Biljettpris: 40 - 60 kr
Bioprogram: www.juniora.panora.se/
Var? Friisgatan 19 D, Malmö
Biljettkassa tel. 040 - 611 20 97

Aktiviteterna på biblioteken kostar inget.
PÅ BIBLIOTEKEN
STADSBIBLIOTEKET
I MALMÖ
KANINI FÖR 0-8 ÅR
MALMÖ STADSBIBLIOTEK

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?
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!
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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SYNTHSAFARI

Synthsafari med synthtanten: Prova
synthar, skapa beats och jamma. För
unga 9-13 år.
När? Lör 24/3 kl. 14-16.
Var? Stadsbiblioteket, Kung Oscars
väg 11, Malmö
Tel: 040 660 85 00
www.balagan.se

TRYCK PÅ STADSBIBLIOTEKET

SAGOR, FIL

SAGOFEN ISADORA - MASTEN 2

Barbro badar - en teaterföreställning
för barn 2–4 år. Barbro vill inte bada,
men en dag sitter hon på stranden
och hör ett litet rop på hjälp. Barbro
hoppar i och hittar Simon, en sårad
säl. Barbro har plåster i sin badväska.
Efter Simon blivit omplåstrad visar
han Barbro havets äventyr. Det blir
spännande och lite farligt.
Begränsat antal platser, föranmäl dig
till Masten 2.
När? mån 26/3 kl. 10-10:30
Var? Masten 2, Mastgränd 4, Malmö
Tel: 040 660 85 23

Kom och tryck med Lisa och Rickard!
Ta gärna med något hemifrån som
behöver piffas upp eller få ett nytt
budskap. Det finns väskor på Balagan
om du inte har något eget att trycka
på.

SJUNG MED DITT BARN
PÅ MASTEN 2

När? mån 26/3 kl.14-16
Var? Stadsbiblioteket, Kung Oscars
väg 11, Malmö
Tel: 040 660 85 00
www.balagan.se

När? måndagar tom 16/4 kl. 09:30-10
Var? Masten 2, Mastgränd 4, Malmö
Tel: 040 660 85 23

POPUP-VERKSTAD PÅ
STADSBIBLIOTEKET

Prova olika popup-tekniker med
konstnären Lena Ignestam. Se hur ett
vanligt papper kan växa och poppa
upp med olika popup-tekniker. För
unga 9–14 år.
När? mån 28/3 kl.14-17
Var? Stadsbiblioteket, Kung Oscars
väg 11, Malmö
Tel: 040 660 85 00
www.balagan.se

ÖVRIGA BIBLIOTEK
PÅSKPYSSEL- KONSTHALLEN
PÅ BESÖK

Skapa ett assemblage – ett konstverk
av saker och prylar. Verkstad på
svenska och arabiska för alla åldrar
med Malmö Konsthall inspirerad
av konstnären Hassan Sharif från
Förenade Arabemiraten som är med i
utställningen ”Odradek”.
Mån 26/3 kl. 10–12. Plats: Husiebibl.
Tis 27/3 kl. 14–16. Plats: Bellevuegårdsbiblioteket
Tors 29/3 kl. 13–16. Plats: Lindängen
Ingen föranmälan, men begränsat
antal platser.
www.konsthall.malmo.se/barn-ochunga/

Musikpedagog Anna Cederquist
sjunger med föräldrar och barn 0–2 år.
Begränsat antal platser, föranmäl dig
till Masten 2, masten2@malmo.se

SMÅBARNSBIO PÅ MASTEN 2

Varannan fredag är det småbarnsbio
på Masten 2 för barn ca. 3-5 år.
När? fredagar ojämna veckor kl.
9:30-9:55
Var? Masten 2, Mastgränd 4, Malmö

BOKKLUBBEN LÄS PÅ
LINDÄNGEN

Bokklubb för dig mellan 9 och 12
år. Klubben kommer att träffas tre
gånger, och till varje tillfälle har vi läst
samma bok. Tycker du detta låter
spännande och vill vara med anmäler
du dig till bibliotekets personalen.
När? 28/3 och 18/4. kl. 15
Var? Lindängenbiblioteket, Munkhätteg. 170, Malmö

BARNENS VERKSTAD
LINDÄNGEN

Tre lördagar kl. 10.30-13 får vi besök
av Barnens Verkstad som vanligtvis
håller till på Stadsbiblioteket. Kom
och klipp, rita, bygg, klistra, skapa
och låt fantasin flöda! Alla är välkomna, gärna barn och deras vuxna.
När? 24/3, 7/4, 28/4 kl.10.30-13
Var? Lindängenbiblioteket Munkhätteg. 170, Malmö

= PÅSKLOV

Mer info på www.malmo.se/bibliotek

En dag full med aktiviteter - Melodikryss, fika, pyssel, musik, TV-spel och
annat skoj för hela familjen.

När? Tisdagar t.o.m. 15/5 kl.14.3015.30
Var? Husiebiblioteket Videdalsvägen13 Malmö

När? 28/4 kl.10-13
Var? Lindängenbiblioteket Munkhätteg. 170, Malmö

LÄR DIG PROGRAMMERA
KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

FAMILJELÖRDAG PÅ LINDÄNGEN

SAGOSTUNDER PÅ LINDÄNGEN

Kom och lär dig programmera i
SCRATCH! För dig 10–15 år.

Vi öppnar vår magiska sagoväska och
låter berättelserna ta oss till sagans
förtrollade land. Vi läser och berättar,
spelar och sjunger. Startar kl. 9.30
men kom en stund innan.

När? 28/3 kl.15-16
Var? Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1, Malmö
Tel: 040 660 85 25

Småsagor för barn 1-2 år.
När? Tors 5/4 kl. 9.30

SAGOFEN ISADORA PÅ
KIRSEBERG

Sagostunder för barn 3-5 år.
När? Tors 1/3, 15/3, 12/4, 26/4 kl. 9.30
Sagostund på arabiska, för 3-6 år.
När? Tors 22/3 kl. 9.30.
Med sagoläsare Wafaa Sulaiman.
Sagostund på teckenspråk för 3-5 år.
När? Tors 19/4 kl. 9.30
Med sagoläsare Eva Zaar.
Var? Lindängenbiblioteket Munkhätteg. 170, Malmö

SAGOSTUNDER PÅ ROSENGÅRD

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

SAGOSTUNDER PÅ HUSIE

Barnbibliotekarierna berättar sagor i
Gröna rummet för alla barn ca 2-5 år.
När? Fredagar 16/3, 13/4, 20/4 kl.10
Var? Husiebiblioteket Videdalsvägen
13 Malmö

BARA EN LITEN PINGISKLUBB
HUSIE

Sagofen Isadora kommer till Husiebiblioteket med föreställningen Bara
en liten pingisklubb. Riktar sig till barn
ca 5-6 år.
När? 4/4 kl.10.00
Var? Husiebiblioteket Videdalsvägen13 Malmö

SUPERTISDAG PÅ HUSIE

Supertisdag hela våren på Husiebiblioteket för alla barn & unga ca 7-16 år.
Varje vecka är det en ny aktivitet. Kom
och spela TV-spel, titta på Youtube-klipp, pyssla, spela brädspel mm.

Bobos mamma Bodil älskar pingis.
Det gör Bobo också fast inte lika
mycket som hans mamma gör.
Pingisklubben har många regler. Det
har mamma Bodil bestämt. Vissa
tycker att reglerna är dåliga och vill
ha andra regler. Men regler är regler,
säger mamma Bodil. Passar det inte
så är det bara och sluta. Tillslut är det
bara Bobo och Bodil kvar. Bobo vill
också sluta men då kanske mamma
blir ledsen? Hur ska det gå för Bobo,
Bodil och den lilla pingisklubben? För
barn 5–6 år.
När? 20/4 kl.10
Var? Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1, Malmö
Tel: 040 660 85 25

MINIBIO: EMIL I LÖNNEBERGA
KIRSEBERG

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! Föreställningens längd:
30 min. Barn 2-5 år. Anmälan krävs.
När? 25/5 kl. 09.30-10.00
Var? Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1, Malmö

SKAPA PÅ BELLEVUEGÅRDS

Tycker du om att pyssla och skapa?
Då ska du ta chansen att komma hit
och skapa tillsammans med Malmö
Konsthall. Skapa ett assemblage – ett
konstverk av saker och prylar. Verkstad på svenska och arabiska för alla
åldrar med Malmö Konsthall inspirerad av konstnären Hassan Sharif från
Förenade Arabemiraten som är med i
utställningen ”Odradek”.

FILM: UGGLOR OCH MÖSS
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Meral är nyinflyttad och hennes enda
vän är husmusen Pip-Pip. När klassen
ska åka på lägerskola får Pip-Pip följa
med, men i skogen finns faror som
hotar en liten mus och Meral måste ta
hjälp av sina nya vänner i klassen. En
spännande feelgoodfilm med musikalinslag för hela familjen! Filmen visas i
samarbete med filmfestivalen BUFF.
För barn i alla åldrar. Barn under 7 år
måste ha med sig målsman.
När? Ons 28/3 kl.15-16.20
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040 660 85 59

SAGOFEN ISADORA PÅ
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Sagofen Isadora: Bara en liten
pingisklubb.
Välkommen på en teaterföreställning
som handlar om barns rätt och demokrati. För barn 5–6 år.
När? 6/4 kl. 10-10.40
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559

SAGOFEN ISADORA PÅ
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Bara en liten pingisklubb - Bobos
mamma Bodil älskar pingis. Det gör
Bobo också fast inte lika mycket som
hans mamma gör. Pingisklubben har
många regler. Det har mamma Bodil
bestämt. Vissa tycker att reglerna är
dåliga och vill ha andra regler. Men
regler är regler, säger mamma Bodil.
Passar det inte så är det bara och
sluta. Tillslut är det bara Bobo och
Bodil kvar. Bobo vill också sluta men
då kanske mamma blir ledsen? Hur
ska det gå för Bobo, Bodil och den
lilla pingisklubben?
För barn 5–6 år.
När? Fre 6/4 kl.10—10:10
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040 660 85 59

fortsätter på nästa uppslag >>

När? tis 27/3 kl. 14-16
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel: 040 660 85 59
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>> forts. På biblioteken
SAGOSTUND MINI PÅ
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Sagostund mini - vi läser vi sagor för
små öron i sagorummet. Barn 1–2 år.
När? 13/4 kl. 10
Tel: 040 660 85 59
Sagostund på arabiska
Både saga och sång på arabiska.
För barn 3–5 år.
När? 26/4 kl. 10-10.30
Var? Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559

SAGOSTUND PÅ ONSDAGAR
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

Billie Bi och Humlan Hubert fluger
högt. För barn 3-6 år.
När? 5/5 kl.11-12
Var? Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43, Limhamn
Tel: 040 660 85 03

BARNTEATER MED SAGOFEN
ISADORA – BUNKEFLOSTRAND
"Min bästis Isa" för 4-6 år.
När? Fre 23/3 kl.10-10.30

"Sagodrömmar" för 3-5 år.
När? Fre 4/5 kl.10-10.30
Var? Bunkeflostrands bibliotek
Tel: 040-660 85 11

Varje onsdag tar den magiska speldosan med oss till Sagornas land.
För barn 3–5 år

MINIBIO – BUNKEFLOSTRAND

När? Ons t.o.m. 25/4 kl. 10-10.30
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559

När? 13/4 och 11/5 kl.10-10.30
Var? Bunkeflostrands bibliotek
040-660 85 11

LÄXHJÄLP PÅ BELLEVUEGÅRDS

SJUNG MED DITT BARN
BUNKEFLOSTRAND

Tycker du att det är svårt att göra
läxorna hemma? Ta i så fall med dig
läxorna till läxhjälpen på biblioteket
så får du stöd och hjälp. För dig som
går i årskurs 4-9. Arrangeras av Röda
korset.
När? Onsdagar kl. 17-19 (ej 28/3)
Var? Svansjögatan 9, Malmö
Tel. 040-6608559

LOVBIO PÅ LIMHAMN

På påsklovet visar vi film.
När? Ons 28/3 kl.14-15.30
Var? Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43, Limhamn
Tel: 040 660 85 03

SAGOSTUND PÅ LIMHAMN

Spännande, roliga och kluriga sagor
på olika teman. Obs att det är samma
sagor som läses två torsdagar i följd.
Du behöver boka plats till våra
sagostunder, detta gör du enklast via
malmo.se/limhamnsbiblioteket eller
ring oss på 040-6608503.
När? torsdagar t.o.m. 31/5 kl.9.30-10
Var? Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43, Limhamn
Tel: 040 660 85 03

BARNTEATER PÅ LIMHAMN

Bara en liten pingisklubb med Sagofen Isadora. För barn 5-6 år.
När? 21/4 kl. 10.30-11.30
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Vi visar film för barn i ca 3-6 år.

Välkommen med barn 0-4 år på
musikstund med sånger och ramsor
tillsammans med musikpedagog Anna
Cederqvist.
När? 3/4 och 24/4 kl.10-10.30
Var? Bunkeflostrands bibliotek
040-660 85 11

SAGOSTUND
BUNKEFLOSTRAND

Att läsa och lyssna tillsammans är
toppen! Välkommen till vår sagostund
där vi läser både ur de allra senaste
bilderböckerna och ur de gamla klassiska sagorna. För barn 3-6 år.
När? Ons kl. 9.30-10 tom 23/5 (ej 28/3)
Var? Bunkeflostrands bibliotek
040-660 85 11

SAGOSTUND PÅ TYGELSJÖ

Följ med till Sagornas värld när vi
läser, rimmar och sjunger tillsammans!
För barn 3-5 år.
När? 22/3 och 5/4 kl.9.30
Var? Tygelsjöbiblioteket, Ängsövägen
2A Malmö

SAGOSTUND PÅ TYGELSJÖ

Följ med till Sagornas värld när vi
läser, rimmar och sjunger tillsammans!
För barn 3-5 år.
När? 19/4 och 3/5 kl.9.30
Var? Tygelsjöbiblioteket, Ängsövägen
2A Malmö

PYSSEL PÅ OXIEBIBLIOTEKET

Vi gillar pyssel. Välkommen till Lenas
och Susannas påskpyssel! Barn under
8 år i vuxens sällskap. Gratis.
När? mån 26/3 kl. 13-15
Var? Oxiebiblioteket, Lertegelvägen
128, Oxie
Tel. 040-660 85 64

SAGOFEN ISADORA PÅ OXIE

Bara en liten pingisklubb - Teater med
Sagofén Isadora
Bobos mamma Bodil älskar pingis.
Det gör Bobo också fast inte lika
mycket som hans mamma gör. Pingisklubben har många regler. Det har
mamma Bodil bestämt. Vissa tycker
att reglerna är dåliga och vill ha andra
regler. Men regler är regler, säger
mamma Bodil. Passar det inte så är
det bara och sluta. Tillslut är det bara
Bobo och Bodil kvar. Bobo vill också
sluta men då kanske mamma blir ledsen? Hur ska det gå för Bobo, Bodil
och den lilla pingisklubben? Gratis.
För barn från 5 år.
När? lör 14/4 kl. 11-12
Var? Oxiebiblioteket, Lertegelvägen
128, Oxie
Tel. 040-660 85 64

LUND
LITTERALUND 2018 PÅ
LUNDS STADSBIBLIOTEK

Den 15 april tar barnen över hela
Stadsbiblioteket! Massor av författare,
workshops, pyssel, film och teater.
Program hela dagen!
Sveriges största festival för barn- och
ungdomslitteratur. Under en vecka
samlas svenska och internationella
författare och illustratörer för att
inspirera barn och unga till att läsa,
skriva och skapa. Årets program
bjuder på en heldag på Lunds
stadsbibliotek och flera aktiviteter på
de olika stadsdelsbiblioteken under
resten av veckan. Bildworkshops,
författarbesök, boksläpp, teater, film
och skrivartävlingsfinal.
När? Sön 15/4
Var? Lunds Stadsbibliotek
www.litteralund.se
Läs mer på sidan 2.

påsklov
Synthsafari med synthtanten: Prova synthar, skapa
beats och jamma. För unga 9-13 år.
Lördag 24 mars kl. 14.00–16.00. Plats: Röda rummet
Sagostund på arabiska: För barn 3–8 år.

Lördag 24 mars kl. 14.00–15.00. Plats: Kanini

Sagostund på turkiska: För barn 3–6 år.

Söndag 25 mars kl. 14.00–14.30. Plats: Kanini

Tryck!: Gör affischer, kläder, väskor och annat. För unga 9–14 år.
Måndag 26 mars kl. 14.00–16.00. Plats: Balagan

Barnens verkstad – lovspecial: Skapa i magiska
verkstaden. För barn 3–8 år.
Tisdag 27 mars kl. 14.00–17.00. Plats: Kanini

Filmmys på Balagan: För unga 9–13 år.
Tisdag 27 mars kl.15.30. Plats: Balagan
Popup-verkstad: Prova olika popup-tekniker med
konstnären Lena Ignestam. För unga 9–14 år.
Onsdag 28 mars kl. 14.00–17.00 Plats: Balagan

på Stadsbiblioteket
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MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
PÅSKLOV PÅ GLIMMINGEHUS

Norden bäst bevarade medeltidsborg. Påskverkstäder, kvastverkstad
och äggjakt i borgen. Glimmingehus
öppnar traditionsenligt till påsk.
Hela veckan: Äggjakt i borgen!
Påskverkstäder 28 mars - 1 april kl
12-14: Äggristning, ägglekar, äggmålning och påskpynt
Skärtorsdagen: Kvastverkstad och
häxtema
Mer program kan tillkomma, håll utkik
på www.raa.se/glimmingehus
Vuxen*: 30/6-12/9: 80 kr/person.
Övrig tid: 70 kr/person.
Barn/ungdom: 0-18 år i vuxens sällskap går gratis.
Säsongskort *: 150 kr/vuxen.
Gratis Parkering.

DJUR

MOJÄNGER OCH MACKAPÄRER
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Ja, vad är det för manicker som vi
visar i årets första utställning? Vi har
letat fram några kluriga föremål i vår
samling. Gissa vad det används till
och tävla om priser från vår butik.

Kom och fira skärtorsdag med oss!
Hör om påskens traditioner, lek
utomhuslekar, gör enkelt påskpyssel, leta efter påskkycklingar, bind
Rönnebergaris, blås såpbubblor med
mera. Vi gör ett gemensamt flygförsök
till Blåkulla kl 15.
Kom gärna klädd som påskkärring
eller påskgubbe. Ingen bokning, ingår
i entrén.

När? T.o.m. tors 29/3
Var? Möllegården 4, Åkarp
www.mollegardenkultur.se

När? tors 29/3 kl 13-15.30
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

PÅSKLOVSVERKSTAD
PÅ MODERNA MUSEET

PÅSKPYSSEL DROP-IN
KULTUREN

BESÖK KÖPENHA

Under påsklovet välkomnar vi alla
skollediga barn med familj för att skapa och experimentera i Verkstan på
Moderna Museet, med utgångspunkt
i någon av våra aktuella utställningar.
Från 4 år. Begränsat antal platser,
först till kvarn. Ingen föranmälan. Barn
måste ha med sig ansvarig vuxen.

Under påsklovet kan barn och vuxna
pyssla tillsammans i vår verkstad! Där
finns även en mindre påskutställning
för den som vill veta mer om varför vi
firar påsk och hur folkliga traditioner
hänger ihop med de religiösa traditionerna. Ingen förhandsbokning.
Entré till Kulturen.

När? 27-29/3 Drop-in kl. 11.15-15.
Var? Gasverksgatan 22, Malmö
Tel. 040-685 79 37
www.modernamuseet.se/malmo

När? 26/3-2/4 kl 13.30-15.30
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

TEATER & MUSIK

När? 26/3-2/4 kl. 11-16 med borgvisning kl. 14
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

SPORT & RÖREL

SKÄRTORSDAG PÅ KULTUREN

MUSIK

SAGOR
Konsten
väntar på dig
runt hörnet!

PÅ BIBLIOTEKEN

Familjeverkstäder, familjevisningar, babyvisningar, konstnycklar och tipsrundor – på Moderna Museet Malmö finns
det något för hela familjen!
Ola Billgrens plats 2-4 | Tis-fre 11-18, lör-sön 11-17, mån stängt | www.modernamuseet.se
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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. Varmt
välkomna! Från 4 år
När? 25/3, 29/4, 27/5, 24/6 kl. 11.15-15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

PÅSKLOV PÅ MALMÖ MUSÉER
Under skolornas veckolov erbjuder
Malmö Museer olika aktiviteter för
barn. Om inget annat anges så är
aktiviteterna i Kommendanthusets
pedagogrum.

Påsklov
Måndag 26 mars: Vi tillverkar pynt till
påskriset.
Tisdag 27 mars: Äggmålning.
Onsdag 28 mars: Från får till fläta. Vi
spinner, kardar och flätar.
Torsdag 29 mars: Häxor och magi.
Häxbrygd och magiska påsar.
Lördag 31 mars: Kreativt påskpyssel.
Under påsklovet är det öppet hus
med kreativ verkstad vardagar kl.
13–15 Drop-in.
Var? Malmöhusvägen, Malmö
040-34 44 00
www.malmo.se/museer

PÅSKLOV
I VATTENHALLEN

Lördagen den 24/3 kl 13 kan du
se Atomresan - med glödheta och
superkalla experiment reser vi från
stenåldern till modern tid med hjälp
av människans nyfikenhet och
finurlighet.
Söndagen den 25/3 kl 13 är det
Påskshow - påskharen svarar på kluriga frågor och lyfter fram flera av äg�gets hemligheter. Med lite tur kläcks
en påskkyckling under showen.
Visningar i planetariet, lördag-söndag
kl 13,45 & 14,45. Sunday planetarium
show in Engelska kl 12.45. Biljetter till
planetarievisning köps i receptionen.
Rekommenderad ålder från 5 år.
Vardagar den 26–29/3 kl. 12 - 17.
Shower:
Måndag 26/3 - Påskshow kl 13 & 15
Tisdag 27/3 - Atomresan
Onsdag 28/3 - Rigmors musikraket
kl 13 & 15
Torsdag 29/3 - Kemishow kl 13 & 15
PåsklovsXtra:
Måndag-tisdag - Konstruktion
Onsdag-torsdag - Mera kemi
Planetarievisningar:
Planetarium show: 26 - 29 mars. In
English at 12.45. På svenska kl 13.45,
14.45, 15.45. Biljetter till planetarievisning köps i receptionen.
Rekommenderad ålder från 5 år.
30 MARS - 2 APRIL har vi STÄNGT!
Entré: 0–4 år gratis, 5–18 år 55 kr,
övriga 70 kr. Planetariebiljett: 5–18 år
40 kr, övriga 50 kr
John Ericssons väg 1, Lund
046-222 72 83
www.vattenhallen.lu.se

PÅSKSTÖK
29 mars, kl 15

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

PÅSKSTÖK
MÖLLEGÅRDEN KULTUR

På skärtorsdag är alla påskkärringar
och påskgubbar hjärtligt välkomna för
att påskstöka med oss på Möllegården kultur. Ute i trädgården leker vi
ägglekar och klär påskris. Dagen till
ära bygger vi en liten fotoateljé där
barnen kan fotograferas flygande på
kvasten mot Blåkulla.
När? Tors 29/3 kl 15
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.mollegardenkultur.se

fortsätter på nästa uppslag >>

PÅSKLOVSÖPPET 26-29 mars 2018

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

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

Experiment | Shower
Byggsatser | Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar
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>> forts. Museer & Utställningar
BABYWORKSHOP
PÅ MODERNA MUSEET

Även små bebisar kan dansa! Här får
de allra minsta chansen att tillsammans med dig som vuxen röra sig
efter sin förmåga. Jag rör mig, jag lär
mig! Barnets önskan om närhet och
kontakt motiverar det till rörelse. Vi rör
oss tillsammans – vuxna och bebisar
– för att upptäcka nya saker och för
att lära oss att interagera med varandra. Biljetter: Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller. Alltid fri entré!
Rekommenderad ålder: För bebisar
mellan 0–15 månader.
Språk: Svenska och engelska.
När? 6/4 kl. 11.15, 13.15 och 14.15
Var? Plats: Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

STREETDANCE-WORKSHOP:
LOCKING!

På engelska/svenska
Vill du ha riktigt roligt när du dansar?
Testa den energiska dansstilen
Locking tillsammans med Freestyle
Phanatix. Cirka 1h. Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller. Alla är
välkomna, oavsett funktionsvariation.
Inga förkunskaper krävs.
Denna workshop är en del av PUBLIC
MOVEMENT – ett experimentellt
utställningsprojekt som rör sig i gränslandet mellan konst, politik och dans.
Rekommenderad ålder från 6 år.
När? 15/4 kl. 13
Var? Moderna museet, Ola Billgrens
plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

FAMILJEVISNING
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. Under
visningen finns det gott om utrymme
för de frågor och funderingar som
konst kan väcka.
Från 4 år.
När? 22/4, 20/5, 17/6, 22/7 kl. 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

HELGVERKSTAD PÅ
MALMÖ KONSTHALL

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.
Fri entré.
När? Lör/sön 17/2–6/5 (ej 31/3 o 1/4)
Kl. 13–16.30
Var? S:t Johannesgatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

FÅGEL, FISK EL. MITT EMELLAN,
MÖLLEGÅRDEN KULTUR

En utställning om våra kära sällskapsdjur och deras historia. Stämmer
uttrycket ”Sådan herre sådan hund”?
Behöver djur verkligen kläder och hur
känns det att leva sitt liv i en bur?
När? T.o.m. 11/11
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.mollegardenkultur.se

Glimmingehus öppnar
traditionsenligt till påsk!
Öppet 26/3 - 2/4, kl 11-16
med visning dagligen kl 14.

Glimmingehus

Äggjakt i borgen hela veckan!
Påskverkstad 28/3 - 1/4 kl 12-14:
Äggristning, ägglekar, äggmålning
och påskpynt
Kvastverkstad o häxtema på skärtors.

RAA.SE/GLIMMINGEHUS Tel. 072 702 5990
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GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG

Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Följ med på guidad visning genom borgen eller prova på medeltida
sysslor och hantverk. I entréavgiften
ingår guidad visning av borgen. Alla
visningar på Glimmingehus är familjevisningar och därmed barnvänliga.
Entré: Barn fri entré, vuxen lågsäsong
70 kr och högsäsong 80 kr.
Gratis Parkering.
Öppet dagligen:
26/3–30/4 kl. 11-16
1/5–15/6 kl. 10-16
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

LEKUTSTÄLLNING
ALICE I UNDERLANDET

Alice i Underlandet är en vindlande,
lite mystisk och drömlik lekutställning
på Kulturen i Lund.
Här kan barnen leka tekalas, klä
ut sig, krypa in i kaninens hus, åka
rutschkana, läsa böcker, pussla med
mera. Vi vill stimulera barnens fantasi
och ge dem en ingång till en klassiker
inom litteraturen.
Vår målgrupp är barn 3-8 år med sällskap av vuxna, och förstås alla som är
nyfikna på Alice i Underlandet.
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com

MAZETTIS HISTORIA

På Malmö Chockladfabrik kan man
uppleva Mazettis historia och samtidigt beställa en härlig chocklad-fika!
Fri entré. Öppet: Vard kl. 10–18,
lör kl. 10–15, sön stängt.
GUIDADE VISNINGAR I CHOKLADFABRIKENS MUSEUM: Tisdag-fredag
kl. 14 och lördagar kl. 11 och kl. 13.
Pris: 100 kr, barn 7–17 år 50 kr.
Var? Malmö Chockladfabrik,
Möllevångsgatan 36B, Malmö
Tel. 040-45 95 05
www.malmochokladfabrik.se

Alice i
Underlandet
en lekutställning

Kulturen i Lund | www.kulturen.com

Skånska marknader
Lövestad
Eslöv		
Broby
Vinslöv		
Skurup		

8/4
26-27/5
2/6
3/6
8-10/6

KOLLA HEMSIDAN FÖR FLER
FÄRSKA TIPS PÅ
AKTIVITETER
barnimalmo.se

NÄSTA
NUMMER
UTE DEN
7JUNI
- fullt med
sommartips

Det finns alltid
något att fira!
25/3
1/4
3/4
10/4
30/4
2/5
4/5
6/5
11/5
13/5
22/5
28/5
1/6

Våffeldagen
Skojardagen
Kärlekens dag
Internat. syskondagen
Valborgsmässoafton
Harry Potter-dagen
Star wars-dagen
Hembakatdagen
Chokladbollens dag
Barnens dag
Picknickens dag
Den stressfria dagen
Mobilfria dagen

SPORT & RÖRELSE

R
KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga i Malmö.
Även lovaktiviteter.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!

Entré: Vuxna o barn under 1 år gratis,
barn 1 år 85 kr, barn 2-17 år 159 kr.
Klippkort finns. Tisdagar 99 kr.
När? Alla dagar kl. 10–19
Var? Stora Bernstorp & Stadiongatan
www.leoslekland.se

BOUNCE MALMÖ

linarena med flera olika aktiviteter.
BESÖK KÖPENHAMN
Här finns bl.a. trampoliner, en ninja

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

LEOS LEKLAND -

Stora Bernstorp &
Stadiongatan 24 Malmö
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

En 2 800 kvadratmeter stor adrenawarrior bana, big bag, slam dunk, och
ett freerun område som är designad
av ett av världens ledande parkour
team. Minimiålder för att hoppa är 3
år. Barn under 110 cm måste hoppa
under våra junior jumpers-tider. Vi rekommenderar alla att boka online eller
via telefon innan ni besöker BOUNCE.
En session är 60 minuter och börjar
varje heltimme. Här anordnas även
barnkalas!
När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö

www.bounceinc.se/malmo#/

PÅ STR

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

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. Här kan du
även anordna barnkalas. Minimiålder
för att klättra är fyra år.

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

FÖR DE MINDRE
THE LITTLE GYM

FESTIVA

The Little Gym erbjuder ett varierat
utbud av klasser, läger och födelsedagskalas utifrån barnens ålder och
utveckling - från 4 månader till 12 år fyllda med rörelse, musik, lärande och
skoj. Dina barn kommer lära känna
nya vänner, nå nya milstolpar i sin
utveckling och stärka sitt självförtroende genom lekfullt lärande. Ett bra
ställe att börja på! Se hemsidan för
tid, pris och prova-på!

FILM

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

KALAS PÅ BOUNCE
SAGOR, FILM & SÅNT

Ett kalas du bokstavligen hoppar av glädje på!

FRÅN 195 KR/ PERSON

BOUNCEINC.SE/KALAS
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DANS

BAD
BAD

RUNDOSUND

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

FAIR PLAY TENNISKLUBB

På Fair Play ordnas det födelsedagskalas där man får prova på en eller
flera av sporterna innebandy, fotboll,
badminton och tennis.
Fyller du år och vill överraska dina
kompisar med ett riktigt roligt
födelsedagskalas, kan du göra det
hos oss.
Se hemsida för priser & öppettider.
Var? Erikslustvägen 56, Malmö
Tel. 040-165570
www.fairplaytk.se

HYLLIEBADET

Massor av glädje
på ett och
samma ställe!

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

II NATUREN
NATUREN

KOCKUM FRITID

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

Barnmorskeledda Profylaxkurser och Vattengympa för
gravida. Barnvagnsgympa
Första Hjälpen kurser
StarkoSund Flowin
Babysim och Minisim.

Var? V. Varvsgatan 8, Malmö
Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

www.rundosund.com
MUSEER
&
UTSTÄLLNINGAR
MUSEER
&
UTSTÄLLNINGAR
Bad, plask och motionssim. Barn
OXIEVÅNGSBADET

under 9 år i vuxet sällskap. Babysim
och simundervisning.
Var? Fajansvägen, Oxie
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

BURLÖVSBADET

RUNDOSUND

Profylaxkurser, vattengymnastik för
gravida, baby – och minisim och
mycket mer.
Se kurser och tider på hemsidan.
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

50-metersbassäng (27° C) och
25-meters grund bassäng (29° C).
Lekbassäng för barn upp till 6 år.

PILÄNGSBADET LOMMA

Var? Badhusv. 5, Arlöv
Tel: 040 – 625 61 84
www.burlov.se

Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

DJUR
DJUR

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

VANNINGEN, VELLINGE

Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, träningsbassäng, bubbelpool
och bastu.

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.

Kom på en gratis provklass!
The Little Gym Malmö • www.malmo.thelittlegym.eu

Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

I TRELLEBORG
TEATER
MUSIK
TEATER &
&BADHUSET
MUSIK
Äventyrsbad
med vattenrutschbanor,
virvelkanal m.m. Barnpool.
Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.se

HÖGEVALLSBADET I LUND

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng.
Var? Högevallsgatan 1, Lund

Tel. 046-35 52 17
PÅ
PÅ BIBLIOTEKEN
BIBLIOTEKEN
www.hogevall.se
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FESTIVALER & MARKNADER
HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
MED RIKSTORNERING

Ett av Skånes största familjeevenemang! Upplev två härliga dagar till
ljudet av riddarhästarnas dundrande
hovar och musikanternas rytmer.
Sveriges Bästa riddare tävlar om ära
under båda dagarna. Marknaden är
fylld av spännande medeltidsinspirerade hantverk, leksaker och godsaker.
Gycklare, svärdskämpar och musiker
underhåller på borggården och i hantverkslägret kan du träffa bland annat
pilmakare, smeder och stenhuggare.

FILM

Barnens Medeltid och Drakens guld!
Förra årets succé är tillbaka! Vid
entréerna kan barn upp till och med
12 år hämta varsin skattkarta. Den
ger tillträde till gratis aktiviteter på
Barnens Borggård: till exempel
ponnyridning, gycklarskola, Örtgård,
musiksagan Bockarna Bruse för de
minsta barnen och fäktning för de
lite större. En rolig skattjakt leder till
Drakens guld.

DANS

2018

Rikstorneringen!
Sveriges riddare gör upp i ett Riksmästerskap om vem som är den bäste av dem alla. Sveriges Riddaresällskap, SRS, arrangerar tävlingen. Det
tävlas både i Klassiskt tornerspel och
i Skills at arms. Det beräknas deltaga
drygt 40 ekipage på årets tävling.
Entré:100 kr inträde. Gratis för barn
0-12år. Parkering: 20kr/bil
När? 11/5 kl. 10–18 & 12/5 kl 10-17
Var? Hovdala Slott
www.rikstornering.se

BONDENS EGEN MARKNAD,
VÅRMARKNAD

Bondens egen Marknad är Malmös
enda matmarknad för dig som vill
handla småskaligt, nyskördat och
närproducerat av högsta kvalitet. Här
kan du botanisera bland säsongens
primörer och andra läckerheter från
bönder runt om i Skåne. Tänk på att
vissa produkter är säsongsberoende
och endast finns under en kortare
period.

Fredag-lördag

11-12 Maj

RIKSTORNERING

HovDala MEDELtidsdagar
Välkomna till årets Familjefest!
Drygt 40 ståtliga riddare till häst, stor
marknad, musik, krog, underhållning
och massor att uppleva för alla åldrar.
Missa inte BARNENS BORGGÅRD
med gratis aktiviteter, barnteater
och skattjakt!
Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år.
För mer info: www.rikstornering.se
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SPORTLOV
VÅRMARKNAD

Småskaligt & närproducerat
från lokala bönder.
Välkommen till
Drottningtorget i Malmö.

MARKNAD

Lördagar kl. 9–14 den

26/5, 2/6 och 9/6

www.bondensegen.com
Allt är odlat med kärlek och en del
har även höjts till skyarna av Sveriges
främsta krögare. Kom och provsmaka
du med! Nya producenter varje år!
Varje säsongsstart kommer det nya
producenter med nya läckerheter. Så
håll utkik på hemsidan inför starten av
vårmarknaden.

KOM & HE

När? Lördagar 26/5, 2/6, 9/6 kl. 9–14
Var? Drottningtorget, Malmö
www.marknader.bondensegen.com/

Vårtipset

SOLLEKPLATSEN i Västra Hamnen
Sollekplatsen är en stor lekplats som
passar alla med spring i benen, stor
som liten. Häftiga rutschkanor, snurror, gunggrodor, gungbräda, "dressincyklar" och hängmattor m.m. Här
kan man resa genom vårt solsystem,
förundras över kalejdoskopets vackra
mönster, prismans klara färger eller
ligga på ett moln och blicka över sol,
himmel och hav!
Ta med stora picknickkorgen, det tar
lång tid att upptäcka allt kul som finns.
Här vill man stanna länge!
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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

STADIONGATAN 24, MALMÖ VASSVÄGEN 23, MALMÖ
LEOSLEKLAND.SE

