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



Lika härligt varje vår att byta ut tjocka 
bulsiga vinterjackor/overaller och 
klumpiga kängor mot lättare luftigare 
vårgrejor. Det blir så mycket enklare 
att  vara spontan och ge sig ut på 
vårbus!
Det är inte bara vädret som glädjer 
utan även alla nya roliga aktiviteter i 
stan som vi kan berätta om för er alla. 
Titta igenom vårguiden som du håller i 
din hand och välj ut några godbitar som 
ni vill testa. Jag har redan hittat mina 
favoriter - vilka blir dina?
Mycket nöje!

Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör 

Vårkänslor äntligen!

Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

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

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

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

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

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

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

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

3041 0140
TRYCKSAK
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PÅSKLEKAR

SPORT & RÖRELSE

T-REX & DINOS LEKLAND

NYTT I MALMÖ

MINICITY

KREATIVT & VATTENHALLEN

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

LEKUTSTÄLLNING HANS & GRETA

VIKINGAR & RIDDARE

PYSSELTIPS

TEATER, DANS & MUSIK 

BARNENS HINDERBANA

I NATUREN

PÅ BIBLIOTEKEN

8-9

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

Välkomna till årets Familjefest!

HovDala 
MEDELtidsdagar

 Fredag - lördag 
31  Maj - 1 juni

Riddare till häst, stor marknad, musik, 
krog, underhållning, svärdsfight, 
hantverk och många upplevelser för 
alla åldrar.

Missa inte BARNENS BORGGÅRD 
med gratis aktiviteter, barnteater,
gycklare och skattjakt!

Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år.
För mer info: www.rikstornering.se

2019

17-18



HÖGLÄSNING • WORKSHOPS • FILMVISNING 
Kom och träffa Ylva Hällen, Andy Griffiths, Petrus 
Dahlin, Agnes och Elias Våhlund och många fler!
 
Fullständigt program hittar du på litteralund.se
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f ö r s l a g  p å  k u l  P å s k l e k a r 
Påskfjäderblåsningsstafett
Tävla en och en eller i lag som stafett.
Varje deltagare har en färgglad påskfjäder 
och alla ställer sig längs startlinjen. Fjädrarna 
läggs på golvet bakom startlinjen. När starten 
går gäller det att blåsa på fjädern så att den 
rör sig framåt, mot en mållinje. Den som lyck-
as blåsa sin fjäder över mållinjen först vinner! 
Inga händer tillåtna!

Äggstafett
Dela upp deltagarna i lag, varje lag får en 
sked och ett ägg. Lagen ställer upp på led 
längs en startlinje. Första person i varje led 
står beredd med skeden i hand och ägget i 
skeden. När startskottet går ska förste man 
springa en i förväg utstakad bana med ägget 
i skeden utan att tappa det. Skulle man tappa 
det får man stanna upp, lägga ägget tillrätta 
och sedan springa vidare. Det är inte tillåtet 
att hålla fast ägget mot skeden.

Äggrullning
Här gäller det att få sitt ägg att rulla längst. 
Stillastående från en startlinje ska ägget 
rullas iväg, antingen längs plan mark eller 
från en planka. Viktigt är att ägget har kontakt 
med marken hela vägen när det rullar och 
inte kastas iväg, det är ju fusk!

Plocka ärtor med sugrör
Alla deltagare får ett sugrör eller en klädny-
pa. Framför deltagarna ställer man tallrikar 
med ärtor. När starten går ska man suga upp 
en ärta i taget med sugröret eller plocka med 
klädnypan. När alla ärtor är flyttade räknar 
man vem som fått flest. 

Denna lek kan förstås även göras på tid eller 
som stafett. (Påsktips! Deltagarna kan låtsas 
vara kycklingar som samlar frön )

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!

Äggboccia 
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 mö-
jligt. Vinnaren får rulla ut det vita nästa gång. 
Först till tre omgångsvinster vinner.

Äggpassning 
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 fort-
farande 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!

5
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KALVINKNATET, MALMÖ 5 MAJ
Motionslopp för barn upp till femte 
klass, födda 2008 - 2016. Spring 
tillsammans med andra barn som 
är födda samma år. Banan går på 
parkstigar och gräsytor med start och 
målgång på Cirkusplatsen. Servering - 
hoppborg - ansiktsmålning och en hel 
del andra aktiviteter.
NYHET 2019! Barn och ungdomar 
med funktionsvariation har en egen 
klass. Start kl 11, sträckan är 400 m.

När? Första start sön 5/5 kl 11 
Var? Bulltofta Motionscenter

BARNENS HINDERBANA PÅ
LIMHAMNSFÄLTET 26 MAJ
Kända TV-gladiatorer kommer till 
Malmö. Barnens hinderbana är en 1,5 
km lång hinderbana för barn 6-14 år 
där barnen kan tävla i Gatloppet mot 
sina TV-idoler! Flera nya hinder. Sista 
hindret är självklart Gatloppet där vi 
står och väntar. I mål får barnen ett 
diplom med alla våra autografer. Vi 
är där för barnens skull och kommer 
hänga med barnen så mycket som 
möjligt under dagen så att alla får 
chans att träffa oss. Pris 340:- inkl 
diplom och idolkort med autografer, 
anmäl på hemsidan.

När? 26/5 
Var? Limhamnsfältet
www.barnenshinderbana.se

KUL I MALMÖ
Kul i Malmö är en sajt med gratisakti-
viteter för barn och unga! Aktiviteterna 
arrangeras av Malmös föreningsliv

och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!

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

LEOS LEKLAND 

STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP
Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja. På Leos 
Lekland hittar du alltid nya äventyr. 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide 
och våra andra attraktioner! 
Minivärld för de allra minsta gästerna.

PÅSKLOVSKUL på Leos Lekland alla 
dagar 10-19.

SUPERHELG PÅ LEOS, 11-12 MAJ
Välkommen på en fartfylld familjefest! 
De 10 första får ett ark med Leos fina 
”tatueringar”. Alla barn får en Leos 
kritask så passa på att vara med i vår 
teckningstävling – rita en teckning till 
Leo och vinn fina priser! Läs mer på 
www.leoslekland.se 
Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 85 kr (Årskort: 1300 kr)
Barn 2-17 år 159 kr (5-kort: 675 kr, 
10-kort: 1270 kr) Årskort: 1980 kr

När? Alla dagar kl. 10–19, för storhel-
ger se hemsidan. www.leoslekland.se

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. Boka gärna i förväg. 

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR

Vardagar 149:-/3 tim. (0-6 år 75:-)
Helger/skollov 149:-/tim. (0-6 år 75:-)

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

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

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

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

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

DRAKENS LEKLAND
Lekland för hela familjen med 
rutschkanor och klätterställningar. Lek 
och ha roligt tillsammans - Sveriges 
högsta inomhusrutschkana. Mat o 
fika. Barnkalas. Barn fr 1 år - 80 kr, 
Från 2 år - 120 kr. Över 18 år - gratis. 
Laserspel - 20 kr / spel och barn

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

www.rundosund.com

GRYMMAKLÄTTERVÄGGARUTMAN
A

VARAN
DRA

SUPERROLIGABARNKALAS

VÅGAR
DU!?

PASSAR ALLA
ÅLDRAR

clipnclimb-löddeköpinge.se



forts. nästa uppslag

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

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

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

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

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

THE LITTLE GYM
The Little Gym erbjuder ett varierat 
utbud av klasser, läger och födelse-
dagskalas utifrån barnens ålder och 
utveckling - från 4 månader till 12 år - 
fyllda med rörelse, musik, lärande och 

skoj. Dina barn kommer lära känna 
nya vänner, nå nya milstolpar i sin 
utveckling och stärka sitt självförtro-
ende genom lekfullt lärande. 
Våra föräldrar-barn klasser uppmunt-
rar tidig utveckling för alla åldrar - från 
baby till småbarn - och lägger en god 
grund för ditt barns viktiga tre första 
år.  Ett bra ställe att börja på! Se hem-
sidan för tid, pris och prova-på!

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

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

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

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

För att man
bara är liten en gång! 
Få ut mest möjligt av varje steg i
ditt barns utveckling. Våra klasser
är fulla av färg, liv och rörelse - allt
eftersom barnen växer växer vårt
program med dom! Aktiviteter
från 4 mån - 12 år.    
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T-Rex  &
Dino  Lekland

Nytt i Malmö !

T-Rex är en spännande djungelrestaurang med Jurassic 
Park-känsla. Miljön är fantastiskt fantasifull med bla stora 
dinosaurier och en jeep. Bakgrundsljuden gör att djungelupp-
levelsen blir total. På menyn finns Megasaurus-stek och 
vulkandessert mm, men man uppmanas att inte mata dinosau-
rierna för att inte väcka deras aptit. Jättekul kalasrum med 
grottkänsla där man kan ha sitt eget djungelkalas!

När barnen inte vill sitta still längre springer de in i det stora 
leklandet bredvid där det även finns en separat del för de min-
sta. Bra uppsikt från restaurangen så man borde kunna sitta 
kvar lugnt tänker vi. Naturligtvis är temat även här dinosaurier. 
Leklandet passar nog bäst för barn upp till ca 10 år. Vill man 
inte äta så har leklandet separat entré också.



Nytt i Malmö !

MINI CITY BARNROLLSPEL
Sveriges första miniatyrstad inomhus. 
Tillsammans med personal i rätt 
karaktär får barnen prova rollspel 
där lek blandas med lärande. Bli en 
brandman och släck en eld eller ta 
hand om påstigningen av ett flygplan 
i en flygplatsmiljö. Runt hörnet kan du 
sedan besöka en polisstation eller bli 
en läkare på sjukhuset. Mer spänning 
hittas i bilverkstaden, bensinstationen 
och på byggnadsplatsen. Missa så-
klart inte heller det kemiska laboratori-
et, hårsalongen, bageriet, blomster-
butiken eller konst & pyssel-delen. På 
körskolan lär sig barnen grunderna i 
trafiken och styr sedan deras ”egna 
bilar” runt Mini City. Klarar du dess-
utom uppkörningen får du med dig 
ett eget Mini City förarcertifikat hem! 
Danslektioner på teatern. Obegränsad 
lektid - Roliga Workshops + teater - 
Mat för take-away i kaféet. Barnkalas 
med två kul kalasrum.

www.minicity.se

T-REX RESTAURANT OCH
DINOS LEKLAND
Är du redo för en middagsupplevel-
se utöver det vanliga? Stå öga mot 
öga med prehistoriska dinosaurier 
och lyssna till rytande ljud. Kreativ 
meny med farligt god mat för hela 
familjen tex Megasaurus-stek och 
oemotståndliga vulkandesserter av 
choklad. Men mata inte dinosaurier-
na, då kanske du väcker deras aptit. 
Barnen har sedan obegränsat med 
bus att se fram emot i det spännande 
dinosaurie-leklandet. Här finns även 
en separat del för de minsta barnen. 
Tack vare den välplanerade ytan kan 
föräldrarna lugnt sitta kvar och njuta 
av sin middag samtidigt som de har 
god uppsyn över barnens lek. 
Två fantasifullt utsmyckade temaka-
lasrum med livlig dinosauromgivning 
är den perfekta omgivningen för ditt 
kalas. T-Rex-butik med leksaker och 
dinosaurier.
Leklandet har även egen entré för 
den som inte vill äta.

www.t-rex.se

THE HOOK - SJÄLVLYSANDE
GOLFÄVENTYR
The Hook är Sveriges första själv-
lysande minigolfbana. Kastas in i 
en Pirates of the Caribbean-miljö. 
Tillsammans spelar ni 15 självlysande 
banor i en storslagen miljö där ni 
parerar mellan skeppsvrak, skattkistor 
och bläckfisktentakler. Efteråt kan ni 
bege er till piratskeppet för en god 
bit mat eller till Sköldpaddsbaren för 
något uppfriskande att dricka. 2-5 
spelare per grupp - 45-90 minuter per 
spelomgång - Piratmat & självlysande 
drinkar.

www.thehook.se

LASER ZONE – LASER TAG 
SOM DU ALDRIG UPPLEVT DET 
FÖRUT
Laser Zone tar ’laser tag gaming’ till 
en helt ny nivå. I vår spelmiljö har ut-
omjordingar landat med ett gigantiskt 
rymdskepp och förstört jorden som vi 
känner till den. Du kommer att kämpa 
mot dina motståndare i en surrealis-
tisk slagfältsmiljö med svart ljus och 
rykande byggnader. Men var på din 
vakt, dina fiender kan gömma sig 
precis var som helst- inklusive i det 
svävande rymdskeppet. För att vinna 
behöver du vara både taktisk och 
modig. 2-30 spelare per grupp - 20 
minuter per spelomgång. Fantastiska 
fest- och kalasrum. Lämpligt från 
ungefär 7 år.

www.laserzone.se

EXIT VR ESCAPE ROOMS - 
VIRTUELLT BLIR VERKLIGHET
Åldersgräns 12 år.
På Exit VR får du uppleva Sveriges 
första Virtual Reality Escape Rooms. 
I våra fantastiska 3D-världar utmanas 
du och ditt lag av svindlande miljöer 
och skrämmande äventyr. Genom 
att samarbeta med ditt team via VR 
kommer ni tillsammans att få uppleva 
framtidens digitala underhållning 
och vara med om en spelupplevelse 
utöver allt annat. 
Välj mellan flera olika nervkittlande 
spel. Ni spelar som ett team och varje 

Har du hört? 

Plan 2 på köpcentrat Entré har förvandlats 
till en värld av upplevelser och action! 

deltagare har ett eget VR headset där 
ni kan se, interagera och kommuni-
cera mellan laget. Ni kan röra er fritt 
och via två handkontroller kan ni flytta 
objekt både i den riktiga och i den 
virtuella världen. 

www.exitvr.se

LA TAVERNA BOULE & TAPAS
Spela boule i mysig medelhavsmiljö 
och avrunda med härliga stora tapas-
fat. Kul aktivitet för hela familjen - alla 
generationer - tillsammans! Delad 
glädje är dubbel glädje! 9 banor. 
Boule bokas per 60 minuter.

www.la-taverna.se

Lägg därtill plan 3 där man 
sedan tidigare hittar 

- ExtremeZone
- Filmstaden
- O'Learys 
så har Malmö fått sitt nya 
upplevelsecentrum!

Häng med oss på 
Facebook så kommer 

du att kunna vinna 
entrébiljetter!

vecka 14 Entré till Mini City

vecka 16 Entré till Dinos

     Lekland
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SVERIGES FÖRSTA  
T-REX RESTAURANG 

+ DINO LEKLAND

MINIATYRSTAD 
INOMHUS

VI FINNS PÅ ENTRÉ – PLAN 2 
Boka kalas på  t-rex.se och minicity.se

Läs mer 
på t-rex.se

Läs mer 
på minicity.se



Nytt i Malmö !

Plan 2 på köpcentrat Entré har förvandlats till en 
värld av upplevelser och action! Måste vara det 
häftigast som hänt i Malmö på väldigt länge. 
BiM-redaktionen var och hälsade på precis innan den 
stora öppningsdagen 29/3 och fann massor med kul 
barnaktiviteter! Det finns aktiviteter som passar barn 
och vuxna i alla åldrar. Perfekt när hela familjen kan 
åka dit tillsammans men göra lite olika aktiviteter.

På Mini City, som är en mysig välbyggd miniatyrstad, 
kan barnen prova rollspel och testa att vara brand-
man, läkare, hårfrisör, bilmekare eller jobba i affär. 
På körskolan får man köra bil och kan ta körkort. 
Det ska bli workshops, teater, danslektioner etc. 
Räkna med att barnen vill stanna läääänge!
Kalasrum finns för den som vill ha sitt kalas här. 
Det är så man önskar att man vore barn igen!

Mini CITY
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Påsköppet 17-21/4 i Arrie.
Tips! Kul marsipanmodel-
lering på barnkalaset!

 www.madamemarzipan.se

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT
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COOL MINDS
Cool Minds är ett lek- och vetenskaps-
land. Utbildningsworkshops där en 
kan lära sig allt från DNA analys, IT, 
film och media till att bygga en egen 
robot. Hos oss kan barnen gå kurser, 
ha kalas eller testa aktiviteter under 
drop in. Vi har avd inom bl a teknik, 
programmering, biologi, kemi, film 
och skapande. Under drop in kan man 
exempelvis besöka vår keramik- och 
ljusverkstad, titta i mikroskop, skapa 
stop motion eller bygga med 3D-pen-
nor. Allt både lekfullt och lärorikt!
Även "Pop-up" i Burlöv Center.
Se hemsidan för aktuella kurser.

När? Mån-fre kl 12-18, lör-sön kl 10-
19, lovdagar kl 10-19
Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park, 
www.coolminds.se

MADAME MARZIPAN – 
ROLIGA KURSER
Madame Marzipan tillverkar och säljer  
marsipanfigurer, marsipanbröd, och 
kakor i den lilla butiken i Arrie. Här kan 
du också gå en rolig marsipankurs, 
både för barn och vuxna. 
Se hemsidan för aktuell info!
PopUp Påskförsäljning Toppengalleri-
an 5/4 samt 12/4
Påskmarknad Höganäs 13-14/4
Påsköppet hos Madame Marzipan i 
Arrie Byahus 17-21/4
Fikaöppet i trädgården om vädret är 
bra 11-12/5
Nationaldagen Fredriksdal 6/6

070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

WORKSHOPS MED SKÅNES 
KONSTFÖRENING
Experimentera med material och tek-
niker som keramik, teckning, ansikts-
målning och bakning. Workshopen 
ger möjlighet att på ett lekfullt sätt 
fantisera om en annan tänkbar värld 
och reflektera över det vi har på jor-
den. Aktiviteten är kostnadsfri och det 
finns material och fika på plats. 
För barn upp till 12 år med vuxen. 

När? Varannan torsdag kl. 16-18.
Var? Skånes Konstförening, Bragega-
tan 15, Malmö
www.skaneskonst.se/workshops/ 

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

INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR:
Skjuta protoner och kittla elektroner - 
en utställning om vad som händer i 
ESS och MAX IV. 
Medicon Alley - En utställning om hur 
medicinsk teknik kan hjälpa till att 
förebygga och bota sjukdomar.
Tarmkanalen - matens resa genom 
kroppen. Guidade visningar i 
Tarmkanalen lörd/sön - Biljett ingår i 
entréavgiften, men måste bokas och 
hämtas i receptionen. 
  
PLANETARIET:
När mörkret faller i planetariet kom-
mer stjärnorna fram. Du kan sitta ner, 
titta ut i vårt universum och lära känna 
en värld full av stjärnor, planeter, 
galaxer och kometer. Planetariets 
astronom finns tillgänglig under hela 
visningen och svarar gärna på frågor 
efter visningens slut. 
Planetarievisningar:  
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 15.30. 
In English Sundays at 13.00. 
Rek ålder från 5 år.
För att besöka planetariet betalar ni 
entré till Vattenhallen samt biljett till en 
visning. Biljettpris: Barn 5-18 år: 40 kr. 
Vuxen 50 kr. 65+/student (leg) 45 kr.
Se vilka visningar som ges på www.
vattenhallen.lth.se (olika teman).

VATTENHALLENS ÖPPETTIDER 
På helger och skollov har vi öppet för 
alla att prova på att experimentera!   

Vi har då olika teman och ibland bjuds 
det på tävling, show eller rykande, 
bubblande föreställningar. Välkomna!
Lör-Sön kl. 12-17 (även skollov)

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

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

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

APRIL
BIOLOGI I VATTENHALLEN 6-7/4 kl 13
Forskarhelg Biologi - Djur som flyttar. 
En utställning om hur forskare från 
olika ämnesområden forskar om hur 
djur som fåglar, fiskar, insekter och 
fladdermöss flyttar för att överleva. 
Hur hittar de rätt och vilka strategier 
har de för att överleva? Forskare är på 
plats och besökarna får prova på olika 
aktiviteter.

PÅSKLOV I VATTENHALLEN 13-18/4
Kom till oss och upplev och lär - vi har 
shower, experiment och utmaningar 
under påsklovet. 
Lör 13/4 - Påskshow* kl 13
Sön 14/4 - Påskshow* kl 13
Mån 15/4 - Rigmors Musikraket kl 13&15 
Tis 16/4 - Science Safari  kl 13 & 15 
Ons 17/4 - Atomresan kl 13 & 15 
Tors 18/4 - Kemishow kl 13 & 15 
Obs! Vattenhallen har stängt under 
påskdagarna 19 - 22/4 - GLAD PÅSK!

*PÅSKSHOW: Vem kom först - Hönan 
eller Ägget? Under påsken låter vi 
påskharen svara på kluriga frågor och 
lyfter fram flera av äggets hemligheter 
genom spännande experiment. Vi lär 
oss till exempel hur en kyckling blir till 
och med lite tur kläcks en påskkyck-
ling under showen. 

PåsklovsXtra:
Måndag-tisdag - Lysande experiment
Onsdag-torsdag - Mera kemi 
Planetariumvisningar 15-18 april, 
kl 13.00 show in English. 
På svenska kl 14.00, 14.45 & 15.30. 
Biljetter t planetarievisning i receptionen. 

RIGMORS MUSIKRAKET 27/4 kl 13
Dessutom: HelgXtra lö-sö - Gör ditt 
eget musikinstrument - vi bygger våra 
egna instrument och sätter samman 
värsta orkestern. 

BARNiMALMO.SE12



MAJ
ATOMRESAN 4/5 kl 13
Dessutom: HelgXtra - Mera kemi - 
Gör din egen läsk eller badbomb! Vid 
lilla scenen har vi rykande kemide-
monstrationer.

QUANTUMSHOW 11/5 kl 13
Dessutom: Lysande experiment 
(HelgXtra) - vi bygger ficklampor och 
experimenterar med olika typer av 
ljus, testar spektrumglasögon och 
konstruerar 3D-hologram. 

ROBOTSHOW 18/5 kl 13
Helg Xtra denna helg är Program-
mering - prova att programmera och 
testa olika robotar.

KEMISHOW 25/5 kl 13
Molekyler finns är en spektakulär ke-
mishow med fyra olika teman: gaser, 
färger, ljus och bränder och explosi-
oner. Showen är 45 minuter med 2-3 
kemister på scen, musik, ljus och ljud. 
Kemishowen bjuder på en hisnande 
resa i kemins underbara värld.
Mera kemi (HelgXtra) - Gör din egen 
läsk eller badbomb! Vid lilla scenen 
har vi rykande kemidemonstrationer.
Rekommenderad ålder från 5 år. 

JUNI
ATOMRESAN 1/6 kl 13
Dessutom: HelgXtra - Fossil för 
nyfikna - de mest kända fossilen är 
dinosaurier, men det finns fossil av 
nästan alla typer av djur och växter. 
Vi tittar på fossiler i en "Gott och 
blandat"-låda.

HJÄRNSHOW 8/6 KL 13
Dessutom: Kropp och knopp (HelgX-
tra) - vi testar medicinsk teknik och 

tar en titt i kroppen och i tarmen. Gör 
tarmluddskompisar och mikroskoperar. 

ROBOTSHOW 15/6 kl 13
Helg Xtra denna helg är Program-
mering - prova att programmera och 
testa olika robotar.

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

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

LJUDSHOW
I Vattenhallens Ljudshow tas du 

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

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

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

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

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

PÅSKLOVSÖPPET 15-18 april 2019

Ny� ken på vetenskap

Öppet lördag-söndag 
och skollov, kl 12-17

Experiment    Shower
Byggsatser     Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

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

FAMILJEVISNINGAR
Upplev konsten tillsammans under 
våra visningar som tar ca 45 min, rek 
från 4 år och uppåt. Fri entré.

När? 21/4, 19/5, 23/6, 21/7

FAMILJEVERKSTAD
Kreativt skapande i Verkstan med 
utgångspunkt i någon av de aktuella 
utställningarna. Begränsat antal 
platser, först till kvarn. Barn måste ha 
med sig ansvarig vuxen. Drop-in. Från 
4 år. Fri entré.

När? 28/4, 26/5, 30/6, 28/7 drop-in kl 
11.15-15

BABYVISNING
Även små bebisar kan titta på konst! 
Fritt fram för krypande, jollrande och 
skrikande bebisar samtidigt som du 
som vuxen får en introduktion till 
konsten i museet. För 0-15 mån. Läs 
mer på hemsidan.

När? 9/4, 14/5  kl 11.15, 13.15 & 14.15
 
BABYMÅLERI
Utforska färger med de allra minsta. 
Kom och måla med din bebis i vår 
verkstad. Räkna med mycket skratt 
och kladd! Kostnad 120:-/barn (0-15 
månader).
Begränsat antal platser, föranmälan 
krävs. Läs mer på hemsidan.

När? 24/4 kl 11.15 & 14.00

Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

MALMÖ MUSEER
Välkommen till Malmöhus Slott, 
Teknikens & Sjöfartens Hus, Kom-
mendanthuset m.m. Entréavgift 
museiområdet på Malmöhusvägen 
(gemensam biljett) med Slottsholmen 

och Teknikens och Sjöfartens hus. 
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40 kr.

ROBOTLIGA
Lördagar 2 mars–15 juni (förutom 20 
april, 25 maj och 1 juni) kl. 13–16, 
Slottsholmen. Prova-på-programme-
ring varvas med programmeringsträ-
ning med Malmö Kreospaceförening. 
Ta gärna med egen dator. Inget krav 
på medlemskap. Kostnadsfritt. Från 
9 år, är du yngre ta med en förälder!

BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG 
Söndagar 3 mars–9 juni (förutom 31 
mars, 7 april, 28 april, 26 maj och 2 
juni), Slottsholmen kl. 13–16. 
Bygg och programmera LEGO-ro-
botar tillsammans med Malmö 
Uppfinnarförening.

PÅSKLOV
15–18 april kl.13–15, 20 april kl.12–16 
på Slottsholmen 
(Tisdag: Påskpynt, Onsdag: Från får 
till fläta, Torsdag: Häxor och magi, 
Lördag: Kreativt påskpyssel).
Fri entré tom 19 år, övriga 40 kr i 
entré till muséet.

Öppet? Alla dagar kl. 10–17 
Var? Malmö Museer, Malmöhusvä-
gen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

HELGVERKSTAD KONSTHALLEN
Öppen verkstad för stora och små. 
Inspireras av utställningen SPEED 2 
och skapa själv. Inleds med visning 
kl. 13. Lördagar & söndagar kl 
13–16.30. Gratis. Ingen föranmälan, 
men begränsat antal platser.
OBS uppehåll 20/4 och 21/4
27/4, 28/4  Helgverkstad special.

När? Lör/sön tom 26/5
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

GÖR DIN EGEN BOK! 
FORM/DESIGN CENTER
Prova på bokbinderi. Vi visar en enkel 
teknik där fina papper, nål och tråd 
används till att göra ett enarks- eller 
tvåarkshäfte som blir en praktisk 
anteckningsbok att ta med hem.
Alla aktiviteter är gratis. Passar barn 

6-12 år. Boka på hemsidan (12 plat-
ser/aktivitet): Drop-in i mån av plats.

När? 18/5 kl 13 - 15
Var? Form/Design Center Lilla torg 9  
ww.formdesigncenter.com

KULTUREN I LUND
Kulturen är två kvarter i centrala Lund 
fyllda av kulturhistoriska hus och 
trädgårdsmiljöer som du kan besöka. 
Stig in i husen och upplev livet i 
staden och på landet, från medeltiden 
och fram till 1930-talet. Välj bland ett 
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

Öppet hela påsklovet kl 10–16, 
måndag 15/4 – måndag 22/4, kvälls-
öppet till kl 20 onsdag

PÅSKVISNING FÖR BARN 
Följ med på en 30 minuters visning 
på temat påsk. Från ca 6 år. Måndag 
15/4 – onsdag 17/4 kl 11.00–11.30

DROP-IN PÅSKPYSSEL
Under påsklovet kan barn och 
vuxna pyssla tillsammans. Passar 
olika åldrar. Måndag 15 april–ons-
dag 17 april och fredag 19 april–
måndag 22 april, kl 13.30-15.30.

SKÄRTORSDAG 
Hör om påskens traditioner, 
lek utomhuslekar och följ 
med  på ett gemensamt 
flygförsök till Blåkulla. Kom gärna 
klädd som påskkärring! Torsdag 18/4 
kl 13.00–15.30

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com/utstallningar

BARNAKTIVITETER PÅ 
SKISSERNAS MUSEUM I LUND
FAMILJEVISNING 
Visningar för hela familjen där barn 
och vuxna tar del av utställning-
arna och funderar över konsten 
tillsammans. Utifrån olika teman går 
vi på en spännande upptäcktsfärd 
i salarna och hämtar inspiration till 
eget skapande i verkstaden efteråt. 
Rekommenderat från 5 år.  
När?  24/3, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6 kl 
12.30-13

SÖNDAGSVERKSTAD 
Varannan söndag är barn och familjer 
välkomna till drop in-aktivitet i Ska-
pande verkstaden, där deltagarna får 
uttrycka sig konstnärligt och prova 
att arbeta med olika material och 
tekniker. När? 24/3, 21/4, 5/5, 2/6 
19/5 kl 13-15
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LOVVERKSTAD 
Under skolloven bjuder museet in 
till öppna verkstäder mitt i veckan 
där lediga barn och familjer kan vara 
kreativa tillsammans. Håll utkik i pro-
grammet efter vad som erbjuds under 
respektive lov!
När? 16/4, 17/4 kl 13-15

Var? Skissernas Museum, Finngatan 
2, Lund
www.skissernasmuseum.se

LEKUTSTÄLLNING PÅ LIVETS
MUSÉUM, LUND
I utställningen Lek och aktivitet får 
man dra, röra eller lyfta på det mesta.
Kanske kan dessa sjukdomar botas 
inne på lekutställningens mottagning, 
där man inte bara kan röntga sina 
patienter utan även titta på röntgen-
bilderna i ett ljusskåp. Här kan man 
även sätta på sig doktorsrocken och 
undersöka sina kamrater med stet-
oskop. På spädbarnsvågen kan de 
allra minsta, det vill säga dockorna, 
vägas och tas om hand.
I det så kallade organpusslet gäller 
det att sätta fast de utsågade orga-
nen på rätt ställe på en stor trädocka. 
Roliga fakta om kroppen. Vilken mus-
kel är det som aldrig vilar? Och hur 
många kilo hud tappar vi egentligen 
på ett år? Under en lucka över näsan 
kan man inte bara lära sig hur mycket 
snor man sväljer varje dag, utan även 
känna på något grönt och slajmigt.
Fri entré.

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

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

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

GUIDADE VISNINGAR I CHOKLAD-
FABRIKENS MUSEUM
Tis-fre kl.14 o lör kl.11 o 13. Med 
reservation för helger, förbokade vis-
ningar och event. Ring för mer info. 
Pris: 100 kr, barn 7–17 år 50 kr.

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

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM
Eslövs Leksaksmuseum roar såväl 
gammal som ung. Vuxna kan gå på 

upptäcktsfärd och hitta de leksaker 
man själva minns från sin barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt i måls-
mans sällskap.

När? Varierande öppettider. Se 
hemsidan.
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Kafé, aktiviteter och utställningar. 
Familjelördagar med konserter och 
teater. Möllegården Kultur är en 
kulturell mötesplats i Åkarp. Med 
utställningar och aktiviteter av olika 
slag, en innehållsrik butik och ett 
hemtrevligt kafé vill vi locka gammal 
som ung till givande kulturupple-
velser. Möllegården kultur drivs av 
Burlövs kommun.

LEKUTSTÄLLNING TORGET: 
En tidsresa tillbaka till den tid då bön-
derna kom in till staden för att sälja 
sina varor på marknaden. Här kan 
barnen klä ut sig till torggubbar eller 
madamer och delta i torghandeln. 
När? T.o.m 25/8
Se hemsidan för öppettider.

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

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

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

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

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

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

29 januari - 25 augusti 

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

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

VI GILLAR TÄVLINGAR!
Häng med oss på Face-
book så du inte missar!

v.14 Entré till MiniCity

v.16 Entré till Dinos Lekland

v.20 Startbevis till Barnens     

       Hinderbana

v.23 Biobiljetter Herr Länk
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Kulturen i Lund

Lekutställning Hans & Greta
Nu kan barnen leva sig in i Bröderna Grimms sagovärld på 
Kulturens nya lekutställning Hans och Greta. 
Man kan hälsa på i deras hem, gå genom skogen med olika 
djur, rida på björnen, klä ut sig, mysa i björnidet men också 
gå in i häxans pepparkakshus. Det lockar med läckra kakor 
och karameller på fasaden men kan, om man minns historien, 
också  vara lite läskigt med sin ugn och allt... 
Utanför huset står buren där Hans satt när han skulle gödas 
och bli tjock, men i lekutställningen kan barnen förstås rymma 
från buren.
Det finns mycket detaljer att upptäcka i utställningen och bar-
nen får hjälp på vägen genom olika uppmaningar, t ex att leta 
efter häxans skatt, räkna hur många djur som finns i skogen 
eller koka soppa och duka bordet i Hans och Gretas hem.

Läs den klassiska sagan för barnen och besök sedan denna 
fina lekutställning och ha kul tillsammans.
Lagom ålder är ca 3-8 år.



Välkomna till årets Familjefest!

HovDala 
MEDELtidsdagar

 Fredag - lördag 
31  Maj - 1 juni

Riddare till häst, stor marknad, musik, 
krog, underhållning, svärdsfight, 
hantverk och många upplevelser för 
alla åldrar.

Missa inte BARNENS BORGGÅRD 
med gratis aktiviteter, barnteater,
gycklare och skattjakt!

Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år.
För mer info: www.rikstornering.se

2019

Kulturen i Lund | www.kulturen.com

Hans 
och 

Greta
en lekutställning 



Påsk på Glimmingehus

FACEBOOK.COM/GLIMMINGEHUS    
TFN 072-7025990    
RAA.SE/GLIMMINGEHUS

Glimmingehus är öppet dagligen 15 april - 6 oktober.
Visningar varje dag under högsäsong - café - museibutik

Öppet 15-22 april, kl 11-16. 
Visning kl 14.

Hela veckan: Äggjakt i borgen!

Påskverkstäder 17-21 april 
kl 12-14:  Äggristning, ägglekar, 

äggmålning och påskpynt. 

Skärtorsdagen kl 12-14: 
Kvastverkstad och häxtema 

PÅSKLOV PÅ VIKINGATIDER
Målade vikingarna graffiti? Hur såg 
den ut och vad ville man säga?
Forntiden är full av spännande 
gatukonst i form av hällristningar, bild-
stenar och runstenar. På VikingaTider 
får du den här helgen prova gatukonst 
från både då och nu. Streetartartisten 
Edmalito kommer. Av henne kan du 
lära dig att hantera en sprayburk och 
skapa ett eget konstverk. 40 kr.

När? 13-14/4 kl 11-16
Var? VikingaTider, Ådalsvägen 18, 
Löddeköpinge. Tel. 046 – 70 62 10
www.vikingatider.se

VALBORG PÅ FOTEVIKEN
Fira Valborg med oss. Kom till Viking-
astaden och njut av att våren förhopp-
ningsvis är här, prata med vikingar, 
vandra runt och titta in i stadens hus. 
Kl 16 tänder vi ett barn & familjevän-
ligt Valborgsbål vid Hola Stenar.
Guidade turer kl. 11 och kl. 13.
Öppettider: 10-17. Inträde: 10-16.

När? 30/4 kl 10-17
Var? Foteviken Vikingamuseum 
www.fotevikensmuseum.se

INTERNATIONELLA VIKINGA-
DAGEN, FOTEVIKEN
Av tradition läses en av de gamla 
vikingasagorna denna dag runt 
om i världen, på Vikingamuseer, i 
vikingagrupper, bland unga och gamla 
läser man på samma klockslag en 
känd vikingasaga. Kl. 14 i Tinghöll. 
Tal vid Runsten: 12.30. Saga i Ting-
höll: kl 14. 

När? 8/5 kl 10–17
Var? Foteviken Vikingamuseum
www.fotevikensmuseum.se

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR 
MED RIKSTORNERING
Sveriges största Riddarfest! Ett av 
Skånes största familjeevenemang!
Våra 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 hant-
verkslägret kan du träffa bland annat 
pilmakare, smeder och stenhuggare. 
Ta hela gänget på medeltida femkamp 
i vallgraven eller häng med barnen in 
på Barnens Medeltid.
Entré: Vuxna 100 kr. Gratis för 0-12 år.

När? 31/5-1/6  Var? Hovdala Slott
www.rikstornering.se

skytte och varje dag koras dagens 
papegojkung, -drottning, -prins och 
-prinsessa på borgtrappan!
Borgvisningar dagligen under försom-
maren kl 12-14.
I MUNKENS APOTEK 30/5: Kl 14-16 
blir det vandring till örtagården med 
örtexpert Eva Olsson med avslutning i 
stekarhuset. Lär mer om medeltidens 
örter och medicin. 
DOCKTEATER 31/5: Staffan Björklund 
spelar föreställningen Morfar och 
Fårmor kl 13-14 i borgen (se ovan).
Vuxen: 70/80:-/person
0-18 år i vuxens sällskap går gratis.

När? 30/5-2/6 kl 10-16

DE 10.000 RIDDARNAS DAG 
PÅ GLIMMINGEHUS
En dag i riddarnas och ridderskapets 
tecken! Vi håller öppet kl 10-18, men 
aktiviteterna stänger kl 17 och då 
avrundas dagen med en borgvisning. 
Riddare och allt som hör därtill kan 
utlovas. Musiken står Natbakka för. 
Riddaruppvisningar blir det med 
Riddarsällskapet Silfverfalken. Fäkt-
ningsuppvisningar under dagen med 
Malmö Historiska Fäktskola.
Ponnyridning i parken med Ystad 
Ridskola (separat avgift)
Pris: Förhöjd entré. 120 kronor för 
vuxna, och 40 kronor för barn mellan 
7 och 16 år. Barn därunder går gratis.

När? 15/6 kl 10-17. 
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

GLIMMINGEHUS
PÅSK PÅ GLIMMINGEHUS
Den 15/4 öppnar Glimmingehus årets 
säsong, till en början dagligen kl 11-16. 
Borgvisning varje dag kl 14.
PÅSKVERKSTAD DAGLIGEN 17–21/4: 
Påsklekar, äggristning, äggmålning 
och påskpynt kl 12-14.
SKÄRTORSDAGEN 18/4: KVAST-
VERKSTAD OCH HÄXTEMA KL 
12-14. Gör dig en kvast och få den att 
flyga! Påskkärringar i full utstyrsel är 
extra välkomna. Hela veckan: Äggjakt 
i borgen.
Vuxen: 70/80:-/person
0-18 år i vuxens sällskap går gratis.

När? 15–22/4 kl 11-16. Aktiviteterna 
pågår kl 12-14.

DOCKTEATER GLIMMINGEHUS
Föreställningen Morfar och Fårmor i 
Stora salen på Glimmingehus. Fritt 
efter HC Andersens klassiska historia 
om gubben som bytte sin häst mot 
en ko, kon mot ett får, fåret mot ett…, 
osv. Föreställningen följs av en Rot-
fruktsverkstad där man kan tillverka 
sin egen teaterdocka 
Vuxen: 70/80:-/person
0-18 år i vuxens sällskap går gratis.

När? 31/5 kl 13-14

MAGISK FÖRSOMMAR PÅ 
GLIMMINGEHUS
Lagom till Kristi himmelsfärd sätter 
vi fokus på vår örtagård och hur man 
kunde använda örter i magiskt syfte 
under medeltiden: kärleksdrycker, 
hemliga salvor och skydd mot onda 
makter! Det blir också papegoj-
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PYSSELTIPS!
Från Emma, 6 år.

En fyrkantig kartong kan återvändas till mycket tänkte Emma och gjorde 
sitt eget roliga kulspel! Använd en lagom stor kartong som ni har därhemma. 
Med lite färg, avklippta sugrör och en kula så vips har man ett kulspel. 
Vill man göra det ännu mer utmanande att spela kan man göra hål i banan, 
precis så som de kulspel man köper har. 

Gör ditt eget KULSPEL.



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

FLYG MIG TILL MÅNEN
I föreställningen Flyg Mig till Månen 
får gemenskap, acceptans och fantasi 
utgöra rymdskepp som tar oss långt 
in i det okända, kanske ända upp 
till stjärnorna. Här blir våra drömmar 
till verklighet på överraskande och 
spännande sätt. Finns gränser eller 
är de bara något vi hittar på? Vågar 
vi drömma och fortsätta skapa, no 
matter what? 
Flyg Mig till Månen speglar det stora i 
det lilla och uppmärksammar minnen, 
detaljer och perspektiv som blivit 
bortgömda eller glömda. 
Medverkande: Koreografi: Miguel 
Azcue och Johanna Jonasson
Medskapare och dans: Carin Dack-
man och Daniel Staley
Musik: Johannes Burström Ljusde-
sign: Imre Zsibrik

Föreställningstid: 35 min
Ålder:  Från 5-9 år & Familj
Biljettpris: Premiär 60 kr, Vardag 35 kr
När? 4/4, 5/4 kl 9.15 & 10.30

DET VAR DET FRÄCKASTE!
En dag tittar den lille mullvaden upp 
ur sin håla för att se efter om solen 
hunnit upp. Då får han plötsligt en 
bajskorv på huvudet. Det var det 
fräckaste! Vem gör något sådant?
Illustratören till boken, Wolf Erlbruch, 
erhöll 2017 litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne: ALMA. 
Obanteatern hade premiär på före-
ställningen 2006 och är därmed inne
på sin tolfte säsong med denna 
omtyckta uppsättning!
Medverkande: Henrik Andersson, 
Tomas Fingal & Magnus Ödéhn

Föreställningstid: 35 min
Biljettpris: 100 kr 
Ålder: 3 – 6 år 
När? 6/4 kl 14

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET
Det var en gång en gubbe i randig 
kostym som råkade gå förbi en 
fruktaffär. Så börjar Jan Lööfs älskade 
bildberättelse där man får följa hur ett 
äpple sätter igång en händelsekedja i 
den lilla staden.
När Obanteatern tolkar historien 
blir det rolig och underfundig teater. 

Lööfs fantastiska bilder finns kvar på 
scenen i form av projektioner som 
också är föreställningens fond. Med 
animationsteknik får bilderna liv och 
tar sin rättmätiga plats i teaterföre-
ställningen. En upplevelse för både 
barn och vuxna.
Medverkande: Tomas Fingal & 
Magnus Ödéhn

Föreställningstid: 35 min
Ålder:  4-8 år & familjeföreställning.
Biljettpris: 100 kr helg, 50 kr vardag
När? 7/4 kl 14, 8/4 & 9/4 kl 9.15 & 
10.30

EN STACKARS LITEN HAJ - 
OBANTEATERN
Det var en gång en pojke som älskade 
att bada. Han skulle nog ha badat 
varje dag om han inte vore så väldigt 
rädd för hajar. En föreställning om 
rädsla och hur man kan övervinna 
den. Efter en bok av Mårten Sandén. 
Dramatisering: Obanteatern och Ika 
Nord. Medverkande: Tomas Fingal 
och Magnus Ödéhn.

Föreställningstid: 35 min
Ålder:  4-8 år & familjeföreställning.
Biljettpris:  50 kr
När? 10/4, 11/4 kl 9.15 & 10.30

RÄVEN I DEN KOLSVARTA 
NATTEN
I den kolsvarta natten söker alla små 
djurskydd för mörkret och alla faror 
som lurar där ute. Den ena främlingen 
efter den andra knackar på hos den 
snälla kaninen som släpper in varenda 
en, trots att det blir alldeles för trångt 
i kaninens håla. Alla små djur i skogen 
är särskilt rädda för räven för den är ju  
både listig och farlig. 
Föreställningen väcker många frågor 
och uppmuntrar till samtal om rädsla 
och utanförskap, om behovet av att 
ta hand om varandra och om att våga 
öppna sin dörr även för den man 
kanske inte känner.
Regi: Peter Engkvist. På scen: Ola 
Johansson och Lise Edman.
Musik: Ola Johansson Scenografi: 
Peter Engkvist och Lina Serning

Föreställningstid: 30 min
Ålder:  2,5-5 år & familjeföreställning.
Biljettpris:  35 kr vardag. 50 kr helg
När? 12/4 kl 9.15 & 10.30, 13/4 kl 14

GOSEGRISEN - TEATER AOCHO
Möt Ankafara och hennes Gosegris 
i en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek, bus och kramar. 
Medverkande: Anna Karin Sersam 

Föreställningstid: 35 min
Ålder:  Från 3 år
Biljettpris:  40 kr
När? 15-17/4 kl 9.15 & 10.30

KLIMATKAPELLET - 
EN FÖRESTÄLLNING OM 
KLIMATET OCH LIVET I SKOGEN
Det bjuds på teater blandat med 
nyskriven musik där barnen i publiken 
involveras. Föreställningen vill väcka 
lusten och entusiasmera alla att ge sig 
ut i skog och mark. Ni kommer också 
att kunna lära något om naturens öm-
tålighet och om hur man skall uppföra 
sig i skog och mark.
Medverkande: Pontus Stenquist, 
Lave Lindholm, Maria Stille, Krister 
Jonsson och Lars Paulström
OBS! Även leksaksbyte denna dag.

Föreställningstid: 35 min
Ålder:  Från 3 år, familjeföreställning.
Biljettpris: helg 50 kr 
När? 22/4 kl 14 

VI BYTER LEKSAKER
Ta med dig några gamla leksaker, 
lyssna på Klimatkapellet och gå hem 
med nya leksaker! 
Leksaker kan lämnas in kl 11-13.45.
Ta med max tre leksaker (som är hela) 
som ni kan tänka er att byta bort eller 
skänka till välgörande ändamål. Från 
kl 15 leker vi och bekantar oss med 
de insamlade leksakerna en stund 
och byter sedan med varandra. Detal-
jerad info på vår hemsida.

När? 22/4 Lek och leksaksbyte kl 15

GRÄSGRÖNT-GAZART–
PERFORMANCE
En sinnlig installations-performance 
för de yngsta. Vajande, knirkande, 
kluckande grässtrå vajar runt publiken 
i gräsgrönt. Omfamnade av gräs får 
vi ta del av en värld som vanligtvis 
enbart våra fötter känner till en varm 
solig sommardag på gräsmattan. På 
upptäcktsfärden ser vi upplevelser 
och möjligheter, som en expedition 

Vårens  program  p å  Barnens Scen!
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i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

Vårens  program  p å  Barnens Scen!
Bokning:  Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91 
 Helgföreställning bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20

undersöker en dansare och en musi-
ker det vibrerande gräsets pulserande 
landskap. Ett sensuellt universum av 
rörelse och ljud som kastar ljus på 
vardagliga små mirakler skapas.
Medverkande: Koreografi: Tali Rázga 
och artisterna 
Dansare: Søren Linding Urup Kompo-
sitör och musiker:  Siri Skamby

Föreställningstid: 30 min
Ålder:  0-5 år & familjeföreställning.
Biljettpris: helg 50 kr 
När? 23/4 kl 16, 25/4 kl. 9.30, 10.30 & 
13, 26/4 kl 9.30 & 10.30

EVERT TAUBE SEGLAR 
ÖSTERUT
Följ med på en interaktiv konsert för 
barn och vuxna där Everts musik 
fungerar som en bro mellan världar, 
kulturer och åldrar. Sveriges stora 
nationalskald Evert Taube var sjöman. 
För över hundra år sedan korsade han 
Atlanten fram och tillbaka och hans 
upplevelser i Sydamerika inspirerade 
honom hela livet. Vi fortsätter Everts 
resa men denna gång åker vi österut. 
Vi låter de svenskaste av sånger, 

Evert Taubes visskatt, möta den 
arabiska musikens sound, rytmer och 
instrument.
I ett samarbete mellan musiker från 
skilda genrer och med olika erfaren-
heter hittar vi våra gemensamma 
nämnare och återskapar sångerna i 
en lekfull kulturkrock. Våra traditioner 
är inte så långt ifrån varandra som en 
kan tro.
Ali Sabah Trio & Vindla String Quartet
Medverkande: Ali Sabah, oud, Dan 
Svensson, slagverk och sång. Per 
Knagg, elbas, kontrabas och sång 
Maria Bergström, violin, Caroline Kar-
pinska, violin, Elina Nygren, viola

Föreställningstid: 40 min
Ålder:  0 - 100 år & familjeföreställn.
Biljettpris:  50 kr
När? 28/4 kl 14

ASKUNGEN - 
MALMÖ CIRKUSSKOLA
Malmö cirkusskola gör varje år en 
föreställning som gestaltas med hjälp 
av cirkuskonster av alla de slag. Årets 
föreställning bygger på den klassiska 
sagan om Askungen. 

Föreställningen framförs av Malmö 
cirkusskolas elever som bjuder på 
fantastiska konster i trapets, skick-
liga jonglörer, viga akrobater och 
mycket annat. 

Längd: 40 min
Ålder:  4 - 100 år & familjeföreställn.
Biljettpris:  35 kr vardag, 50 kr helg
När? 11, 12, 18, 19, 25 & 26 maj kl 12 
& 14, 20-21 maj kl 9.30 & 10.45

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

VÄLKOMNA!

BARNiMALMO.SE 21



MATILDA THE MUSICAL, 
MALMÖ OPERA
West-End-succén Matilda the Musical 
är baserad på en berömd barnbok 
av Roald Dahl. I Malmö Operas 
version medverkar en mängd barn 
som just nu utbildas i sång, dans och 
skådespeleri på vår Matildaskola, som 
arrangeras i samarbete med Malmö 
kulturskola. Textas på svenska. Text-
maskin placeras ovan scenöppning. 
Rek ålder 5 till 105. Syntolkas 14/4. 

När? 15/3 - 2/6
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

DET FÖRSVUNNA REGNMOLNET
En interaktiv och varm föreställning.
Tänk dig en sol som en primadonna 
och sedan ett regnmoln....... som är 
lite dystert av sig. Tänk sedan att de 
ska göra en vädershow tillsammans 
med barn som kommer på besök. So-
len styr och ställer, hon vet precis hur 
hon vill att det ska bli. Hon ska lysa 
starkt och regnmolnet ska vara fluffigt 
och vackert. Men regnmolnet är fullt 
av regn och inte alls fluffigt, vad blir 
detta för vädershow? För 6 - 9 år.
Gratis men föranmälan krävs.

När? 30/3 & 13/4
Var? Drömmarnas Hus, Frölichs Väg 4

BABBLARNA - 
ANDRA MUSIKALEN
"Bibbel Babbel Bubbel" - En färgglad, 
bubblig, interaktiv, svängig och rolig 
föreställning med barnens stora 
favoriter Babblarna, Faffa, Vovvo och 
Klonk. Vi blandar språklek och sväng-
ig musik – och framför musikalen med 
tal, tecken, sång och dans. Barnen i 
publiken får dansa och sjunga med till 
både nya och gamla låtar. 
Ålder: Rek från 2 år, beroende på 
barnets teatervana.

När? 6/4 & 7/4
Var? Nöjesteatern Malmö
www.juliusbiljettservice.se/
events/844

PANIK PANIK KOM INTE HIT
Var känner du dig som mest hemma? 
Är det en plats? Eller tillsammans 
med någon du tycker mycket om? 
Kanske är det när du gör något du är 
bra på tillsammans med dina kompi-
sar i skolan? En monolog med Sandra 
Stojiljkovics om identitet, ensamhet 
och om hur viktigt det är att få känna 
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sig hemma där man är. I sitt land, där 
man bor och på skolan där man går. 
Pris 100 kr. 45 minuter.

När? 6/4, 13/4, 27/4, 4/5
Var? Malmö Stadsteater, Studion på 
Hipp, Kalendegatan 12

UNDER NOMODACO, 
PALLADIUM
Små och stora underverk för den allra 
yngsta publiken att uppleva tillsam-
mans med deras vuxna. Upptäck ett 
föränderligt rum, där kroppar, tyg och 
ljus dansar. I Under sjunger kullarna 
och under ytan gömmer sig nya 
världar. Under talar till alla sinnen och 
är inspirerad av tankar om den stora 
planeten och det lilla barnet. Här ryms 
både små och stora underverk!
För bebisar 4-18 månader.
Pris 100 kr (inkl 1 bebis + 1 vuxen)
Längd 30 min utan paus

När? Lör 13/4 kl 13
Var? Palladium, Södergatan 15, 
Malmö
www.palladium.nu/event

KRAKEL SPEKTAKEL, 
SAGOHUSET LUND
En rymdbalett - ”Det finns så många 
stjärnor. Hela himlen är full av dem på 
kvällen. Men det finns också andra 
stjärnor, speedwaystjärnor till exem-
pel… idrottsstjärnor, glitterstjärnor att 
sätta i toppen på julgranen och röda 
julstjärnor som växer i blomkrukor. 
Det finns filmstjärnor och sjöstjärnor. 
Det finns stjärnsmällar, stjärnraketer 
och stjärnhus…” Föreställningen är 
fritt baserad efter Lennart Hellsing. 
Biljetter Kulturcentralen.

När? 16-18/4
Var? Teater Sagohuset, Lund
www.malmolive.se 

NALLE OCH KÄRLEKEN
Välkommen till vårens Nallekonsert! 
Kan gosedjur bli kära? Jo, visst kan 
de det! Nalle blir faktiskt jättekär 
ibland. Hittills har Nalle dock inte 
berättat om vem eller vad han tycker 
så mycket om, men det kommer vi 
kanske att få reda på nu? Tror du att 
Nalle är kär i en fågel, en fisk eller 
någonting mittemellan? Nallekonser-
terna är ett kul sätt för generationer 
att umgås och njuta av symfonisk 
musik tillsammans med Malmö 
SymfoniOrkester. Efter konserten kan 
barn och vuxna beställa pannkakor i 
foajén. Glöm inte att ta med din egen 
nalle på konserten! 

När? 4/5 kl 11,13,15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö
www.malmolive.se/barn-unga

TÅRTAN, MOOMSTEATERN
Tidernas kladdigaste föreställning. 
Med Sveriges mest spelglada 
ensemble. Frasse, Jana och Hilding 
lämnar sjömanslivet och blir av en 
slump ägare till ett bageri. Ingen av 
dem kan någonting om bakning men 
lyckligtvis vet Jana nästan hur en ugn 
fungerar. Om att få lov att misslyckas, 
om att vägra bli vuxen, och om vikten 
av att hålla rent i sitt bageri. Tårtan är 
en del i ett projekt som syftar till att 
stärka teatrar med skådespelare med 
intellektuella funktionsvariationer. 
För 5-8 år. Längd: Cirka 40 min.
Biljetter: www.kulturcentralen.nu

När? slutet maj - se hemsidan
Var? Moomsteatern, Folkets Hus, 
Olof Palmes plats 1, Malmö
www.moomsteatern.com
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FRITIDSBANKEN I MALMÖ
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med 
sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning t.ex. skidor, skridskor, inlines, 
flytvästar, snowboards och mycket mer. 
Utlåningstiden är 14 dagar.
Vi på Fritidsbanken tar också tacksamt 
emot all utrustning och lånar ut den gratis 
till andra personer. Alla får låna och allt är 
gratis!
När? tis och ons kl. 10–18
Var? Kopparbergsgatan 8

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

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

TIPS!LITTERALUND
på Lunds Stadsbibliotek.
Sveriges största barn- och 
ungdomslitteraturfestival i Lund! 
Den 7 april tar barnen över hela 
Stadsbiblioteket i Lund då det 
bjuds in till en heldag! Program-
met är gratis och öppet för alla 
som är intresserade. Författar-
besök, föreställningar, skapan-
de och annat kul som handlar 
om litteratur. Festivalens fokus 
är det skrivna ordet, men även 
andra konstuttryck får plats 
som teater, film och dans.

När? 7/4 kl 10-17. 

Sedan blir det flera aktiviteter 
på de olika stadsdelsbiblioteken 
under resten av veckan.
www.litteralund.se

underBARA BARN-mässan
En mässa med allt du kan 
tänka dig. Du kan exempelvis 
shoppa, känna och klämma på 
nya produkter och massor av 
nyheter från en lång rad kända 
varumärken och leverantörer. 
Och en hel aktivitetsgata för 
barnen med mängder av saker 
att göra och upptäcka. För att 
vila fötterna lite föreslår vi även 
att ni sätter er ner och lyssnar 
på någon av våra talare. Och 
det kanske även kommer ett 
litet besök med någon av bar-
nens favoriter? Men säg inget, 
det får bli en överraskning.

När? 27/4 kl 09.30-16 & 28/4 
kl 10-16
Var? Malmömässan, Hyllie
www.underbarabarn.se FRITIDSBANKEN I 

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

När? tis och ons kl. 10–18
Var? Kopparbergsgatan 8

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

VI GILLAR TÄVLINGAR!
Häng med oss på Facebook 
och ta chansen att vinna!

v.14 Entrébiljetter till Mini City
v.16 Entrébiljetter till Dinos  
        Lekland
v.20 Startbevis till Barnens     
       Hinderbana
v.23 Biobiljetter

Årets BARNLOPPISAR 
i Folkets Park

28 april
26 maj
30 juni
28 juli
25 augusti
29 september
27 oktober
kl 913 (säljare fr kl 8)
Kostnadsfritt att sälja.
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– Att vi har kunnat aktivera 40 000 barn de senaste tre 
åren känns helt fantastiskt. Vi älskar att göra Barnens Hin-
derbana och träffa alla underbara barn, säger Peter Bláha, 
en av de kända TV-profilerna. 
TV-kändisarna har lovat att hänga med barnen under da-
gen, skriva autografer, vara med på bild,  snacka o busa.
– Barnens Hinderbana är bland det absolut roligaste jag 
gjort, säger Roddy Benjaminson, en annan av TV-profiler-
na. Blicken och minen på barnen som ska springa Gatlop-
pet lever man på länge. 
När man betalar sin anmälningsavgift kan man välja att 
lämna ett litet bidrag till Barndiabetesfonden.
– Det känns självklart att vi ska fortsätta samla in pengar 
till organisationer som hjälper barn, säger Peter Bláha. 
Barn och ungdomar med diabetes måste ta flera dagliga 
insulininjektioner, äta regelbundet med reglering av mängd 
och innehåll, utföra fysisk aktivitet helst dagligen. Det 
känns helt rätt att hjälpa dessa barn med denna insamling 
och samtidigt aktivera fler barn för att minska antalet barn 
som får diabetes i framtiden.

www.barnenshinderbana.se

Barnens hinderbana på Limhamnsfältet
Kända TV-gladiatorer kommer till Malmö den 26 maj!
Barnens hinderbana är en 1,5 km lång hinderbana för barn 6-14 år 
där barnen kan tävla i Gatloppet mot sina TV-idoler! 
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KOSLÄPP I SKURUP 27 APRIL
På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup 
är det kosläpp i två omgångar
kl 11 samt 14. Gården är öppen 
kl 9.30 – 16.  Försäljning av grillad 
korv, ponnyridning, traktoråkning, pro-
va-på-maskiner samt djur att klappa 
och titta på. Skånemejerier är på plats 
och ni kan träffa Kalvin som bjuder 
barnen på chokladmjölk så långt 
lagret räcker.

När? 27/4
Var? Nils Holgerssons Naturbruks-
gymnasium, Skurup
Väg 755 (Landsvägen mot Skivarp) 

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

APRIL
LÖR 6/4 BLI EN NATURDETEKTIV
Bli en certifierad naturdetektiv med 
hjälp av lupp, håv och nyfikenhet. 
Samling och avslutning på Veberöds 
bibliotek. Kl. 11–13
SÖN 7/4 TRÄDKLÄTTRING KL 13-15
Hur du klättrar i träd på ett säkert sätt
samtidigt som du är försiktig mot trädet.
LÖR 13/4 SMÅKRYPSSAFARI
Hur många ben har en insekt och hur 
gammal blir en stenkrypare? 
Kl. 11–12 & 13–14

SÖN 28/4 HITTA VILSE KL 11-12.30
Vi går Vilses stig och pratar om vad 
du gör om du råkat gå vilse. 

PÅSKLOVSPROGRAM
TIS 16/4 BLI EN MILJÖSUPERHJÄLTE
Lös uppdrag om miljö och natur för 
att få titeln Miljösuperhjälte. 
Kl. 10–12 och 13–15 
ONS 17/4 VÅRVANDRING LÄNGS 
MYRSTIGEN Kl. 9.30–13 
Vi pratar om myror, rävar och andra 
djur som bor i naturreservatet Måryd. 
Ta med fika.
ONS 17/4 & TORS 18/4 PROVA-PÅ 
FISKE I RÖGLE DAMMAR KL. 10–15
Lär dig om fiskar och fiske tillsam-
mans med Sportfiskarna som lånar 
ut spön och bjuder på korv, även 
vegetarisk. 
TORS 18/4 & FRE 19/4 BLI EN MILJÖ-
SUPERHJÄLTE KL 10-12 & 13-15
Lös uppdrag om miljö och natur för 
att få titeln Miljösuperhjälte.
LÖR 20/4 & SÖN 21/4 PÅSKPYSSEL
Bind ett påskris och pyssla dekoratio-
ner. Kl. 13–15.

MAJ
ONS 1/5 SKOGSBAD KL 13-15
Stilla promenad med avslappning och
närvaro i naturen. Ta med liggunderlag
eller filt. Från 7 år.
LÖR 4/5 HELA SKÅNE SOVER UTE: 
utomhusmatlagning och läger
Vi gör upp eld, pratar om friluftsmat 
och lagar något tillsammans över 
elden. Den som vill kan sova över i 
vindskydden. Mer info på lund.se/
naturum. Kl. 18–21.
SÖN 12/5 LÄR DIG TÄLJA KL 11-14
Träsnidaren Lennart Pranter lär ut 
täljgrepp och knivsäkerhet. Från 10 år.

Obs! Begränsat antal deltagare.
Föranmälan: naturum@lund.se. 
LÖR 25/5 MINDFULNESS MED 
URGAMLA EKAR KL 13-15
Idag firar vi Nationalparkernas dag 
med en lugn promenad i Dalby Söder-
skog. Samling vid entrén. Från 7 år. 
SÖN 26/5 LÄR DIG TÄLJA kl 11-14
Träsnidaren Lennart Pranter lär ut 
täljgrepp och knivsäkerhet. Från 10 år.
Obs! Begränsat antal deltagare.
Föranmälan: naturum@lund.se. 

Läs mer om resp aktivitet på hem-
sidan.
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

FULLTOFTA 
NATURCENTRUM
Strax sydost om Hörr ligger Fulltofta 
Naturreservat och naturcentrum. En 
oas för upptäcksfärd i naturen, pro-
menader 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. 

SMÅKRYPSJAKT - Vi lägger oss på 
mage i gräset, lyfter på stenar och 
letar. Tillsammans studerar vi dem 
och klurar på vad de äter, hur de bor 
och vad de heter. Passar 3-10 år. 
Föranmälan krävs. Ingen kostnad. 

Möt våren med 
naturum Skrylle

Upptäck naturen i Lunds kommun
Se program på lund.se/naturum

Ta buss 159 för utflykter till Dalby Söderskog, 
Skrylle, Trollskogen eller Måryd.
Tidtabell på skånetrafiken.se   
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forts Fulltofta Naturcentrum
Begränsat antal deltagare. Missa inte 
utställningen Småkryp som pågår 
tom 15/9!

När? 7/4 Kl 11-12.30 

NATURENS EGEN STÄDFIRMA 
Vem tar hand om vissna löv, dött 
gräs och döda djur? Någon städar i 
naturen! Vi tar reda på vem, tittar på 
dem i förstoring och får se på nära 
håll hur de arbetar.  Passar 3-10 år. 
Föranmälan krävs. Ingen kostnad.
Begränsat antal deltagare.

När? 28/4 Kl 11- ca 12.30 

HELA SKÅNE SOVER UTE!
Tälta, vila i vindskydd, ta siesta på 
stranden. Vi vill locka fler att uppleva 
naturen genom en rad olika sova 
ute-aktiviteter under en vårvecka. 
När? 29/4 - 5/5
Läs mer på www.skanskalandskap.se
under Hela Skåne sover ute.

När? Var? Fulltofta Naturcentrum, 
Kvarröd 4058 Hörby
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/fulltofta

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

www.malmo.se/bulltofta

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

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

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

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

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

Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge 
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/jaravallen

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

www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/snogeholm

KOLLA HEM-
SIDAN FÖR FLER 
FÄRSKA TIPS PÅ 

AKTIVITETER
barnimalmo.se

SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
NATURUM
Få inspiration och vägledning ut i 
nationalparken genom att titta in i 
naturum Söderåsen - besökscentrat 
vid huvudentrén i Skäralid. Här får 
du veta mer om områdets speciella 
natur och får tips på vandringar och 
sevärdheter. Söderåsens nationalpark 
ligger 4 mil öster om Helsingborg.
Huvudentrén med naturum ligger i 
Skäralid, längs väg 13 mitt mellan 
Röstånga och Ljungbyhed.

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, en 
svåråtkomlig grotta och en unik mos-
se. Stigarna i Klåveröd är många och 
utgår från olika parkeringar. Här kan 
du gå både korta och längre rundor. 
Skåneleden passerar området och går 
vidare till Söderåsens nationalpark. 

Var? Klåveröd ligger på Söderåsen, 
tio minuters bilfärd från Söderåsens 
Nationalpark. Från väg 108, ta av 
mot V Sönnarslöv, sväng sedan mot 
Klåveröd. Från väg 109 (Knutstorp), 
följ skyltning mot Klåveröd.

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

www.friluftframjandet.se
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Biblioteken i Malmö

Läs mer om programmet på 
malmo.se/biblioteken

Påsklov 
på biblioteken

15–18 april

Teaterverkstad     
Skrivarverkstad 
Påskquiz      
Skräckpoesi
Påskpyssel 
Boktips 
och mycket mer...
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STADSBIBLIOTEKET
5 apr fre 16.30–18.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på 
arabiska  För barn 3–8 år. Sagogrottan. 

6 apr lör 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

6 apr lör 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

7 apr sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ FINSKA  För barn 
3–6 år. Sagogrottan. 

9 apr tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

12 apr fre 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN  Baby-
sångstund med Anna Cederquist. För 
barn 0–2 år. Sagogrottan. Anmälan.

13 apr lör 14.00–16.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD på 
arabiska  För barn 3–8 år. Sagogrottan. 

14 apr sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ FRANSKA  För barn 
3–6 år. Sagogrottan. 

15 apr mån 15.30–17.00 
PÅSKLOV: FILMMYS PÅ BALAGAN  
För unga 9–13 år. Balagan. 

15 apr mån 14.00–15.30 
PÅSKLOV: TEATERWORKSHOP  
Prova på teater med Malmö Unga 
Stadsteater. För unga 9–12 år. Röda 
rummet. Anmälan.

16 apr tis 14.00–16.30 
PÅSKLOV: SPELHÄNG  Testa VR, 
tv- och brädspel. För unga 9–13 år. 
Balagan. 

16 apr tis 15.00–17.00 
PÅSKLOV: LÄS OCH ÅTERSKAPA  
Sagostund och skaparverkstad. För 
barn 5–8 år. Regnbågen. 

17 apr ons 14.00–16.00 
PÅSKLOV: SKRÄCKPOESI  Vi skriver 
om riktigt läskiga saker. För unga 9–13 
år. Balagan. 

23 apr tis 15.00–17.00 
EXPERIMENTVERKSTAD  Experimen-
tera och skapa i magiska verkstaden. 
För barn 5–8 år. Regnbågen. 

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

28 apr sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SPANSKA  
För barn 3–6 år. Sagogrottan. 

3 maj fre 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN  
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0–2 år. Sagogrottan. 
Anmälan.

5 maj sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ HEBREISKA  
För barn 3–6 år. Sagogrottan. 

7 maj tis 15.00–16.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

14 maj tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

21 maj tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

25 maj lör 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

25 maj lör 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

28 maj tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

4 jun tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

11 jun tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

15 jun lör 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

15 jun lör 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

18 jun tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i 
magiska verkstaden. För barn 3–8 år. 
Regnbågen. 

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

12 apr fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND MINI Sagor för små 
öron. För barn 1–2 år.   

15 apr mån 13.00–14.25
PÅSKLOV: FILMEN BALLADEN från 
Tibet Film på originalspråk, textad på 
svenska. Från 8 år.  Anmälan. 

24 apr ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA För barn 
3–5 år.   

17 apr ons 10.00–12.00  
PÅSKLOV: GÖR DIN EGEN FILM 
Skapa en film om Bellevuegården. 
För barn 8–12 år.   Anmälan. 

17 apr ons 13.00–15.00  
PÅSKLOV: GÖR DIN EGEN FILM 
Skapa en film om Bellevuegården. 
För barn 8–12 år.   Anmälan. 

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

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

8 maj ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA För barn 
3–5 år.   

3 maj fre 10.00–10.20  
SAGOFEN ISADORA: SUBWORLD 
En ordlös teater över och under vatten. 
För barn 0–2 år.   Anmälan. 

8 maj ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan 
och få hjälp. För dig som går i årskurs 
4–9.   

10 maj fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND MINI Sagor för små 
öron. För barn 1–2 år.   

15 maj ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan 
och få hjälp. För dig som går i årskurs 
4–9.   

22 maj ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN Ta med läxan 
och få hjälp. För dig som går i årskurs 
4–9.   

3 maj fre 10.00–10.20  
SAGOFEN ISADORA: SUBWORLD 
En ordlös teater över och under vatten. 
För barn 0–2 år.  Anmälan.
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BUNKEFLOSTRANDS 
BIBLIOTEK
10 apr ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan.

10 apr ons 14.30–16.00 
DISKUSSIONSKLUBBEN  För kultur-
intresserade unga 13–16 år.  Anmälan.

12 apr fre 10.00–10.30 
MINIBIO  För barn 3–6 år.  Anmälan.

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

17 apr ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN  Läs, snacka 
och häng på bibblan. För unga 10–12 
år.  Anmälan.

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

24 apr ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN  Läs, snacka 
och häng på bibblan. För unga10–12 
år.  Anmälan.

7 maj tis 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN  För barn 
0–4 år.  Anmälan.

8 maj ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan.

8 maj ons 14.30–16.00 
DISKUSSIONSKLUBBEN  För kultur-
intresserade unga 13–16 år.  Anmälan.

10 maj fre 10.00–10.30 
BARNTEATER MED SAGOFEN 
ISADORA  För barn 3–5 år.  Anmälan.

15 maj ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan.

22 maj ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN  Läs, snacka 
och häng på bibblan. För unga10–12 
år.  Anmälan.

HUSIEBIBLIOTEKET
5 apr fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND: Junior börjar förskolan 
För barn 4–6 år. Gröna rummet. 
Anmälan. 

8 apr mån 15.00–16.00  
BIBBLANS BOKKLUBB För barn 9–12 
år. Gröna rummet. Anmälan. 

9 apr tis 10.00–10.30  
BABYBOKPRAT För barn 0–12 måna-
der. Gröna rummet. Anmälan. 

15 apr mån 10.00–12.00  

KONSTHALLEN: KREATIV VERK-
STAD För barn i  alla åldrar. Gröna 
rummet.  

16 apr tis 10.00–10.30  
MINIBIO: SPÖKET LABAN För barn 
1–3 år. Gröna rummet. Anmälan. 

16 apr tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: PÅSKPYSSEL 
För barn 7–16 år. Gröna rummet.  

17 apr ons 14.00–16.00  
PÅSKLOVSBIO FÖR BARN 
För barn 7–12 år. Gröna rummet.  

23 apr tis 10.00–10.30  
BABYBOKPRAT För barn 0–12 måna-
der. Gröna rummet. Anmälan. 

26 apr fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND: Junior börjar förskolan. 
För barn 4–6 år. Gröna rummet. 
Anmälan. 

6 maj mån 15.00–16.00  
BIBBLANS BOKKLUBB För barn 9–12 
år. Gröna rummet. Anmälan. 

14 maj tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: DU BESTÄMMER 
För barn 7–16 år. Gröna rummet.  

21 maj tis 10.00–10.30  
POPUP-SAGA För barn 4–6 år. 
Videdalsparken.  

24 maj fre 10.00–10.30  
POPUP-SAGA För barn 4–6 år. Träd-
gårdslekplatsen/ Gyllins trädgård.  

28 maj tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: bygg din egen ritrobot 
För barn 7–16 år. Gröna rummet.  

11 jun tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: avslutning med bok-
tips. För barn 7–16 år. Gröna rummet.  

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET
10 apr ons 14.30–16.30  
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

10 apr ons 9.30–10.00  
SMÅBARNSFILM  "Jack och Pedro 
på nya äventyr". För barn 2,5 år– 5 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

17 apr ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  Sa-
gorummet. Anmälan. 

18 apr tors 14.00–16.00 
PÅSKLOV: SKAPA med Malmö 
Konsthall. Gör egna konstverk i olika 
former med hjälp av ljus. Ingen föran-
mälan men begränsat antal platser. 

24 apr ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

24 apr ons 9.30–10.00  

SMÅBARNSFILM  "VEM ÄR VAR" 
efter Stina Wirséns böcker. För barn 
2,5 år–5 år. Sagorummet. Anmälan. 

28 apr sön 13.00–16.00  
FAMILJESÖNDAG: ÅTERSKAPA! 
Skaparverkstad med Återskapa. 
Från 5 år och uppåt.   

8 maj ons 14.30–16.30  
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

8 maj ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  
Sagorummet. Anmälan. 

15 maj ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

15 maj ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  
Sagorummet. Anmälan. 

22 maj ons 14.30–16.30  
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

22 maj ons 9.30–10.00  
SMÅBARNSFILM  "VEM ÄR VAR" 
efter Stina Wirséns böcker. För barn 
2,5 år–5 år. Sagorummet. Anmälan. 

29 maj ons 14.30–16.30  
LÄXHJÄLP För dig i årskurs 4–9.   

29 maj ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  
Sagorummet. Anmälan.

LIMHAMNS BIBLIOTEK
4 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

11 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

16 apr tis 14.00–16.00  
PÅSKLOVSVERKSTAD på biblio-
teken. Skaparverkstad med Malmö 
Konsthall. För alla åldrar. 
Sagorummet.  

18 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

25 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

26 apr fre 14.00–15.00  
SJUNG MED DITT BARN Sångstund 
med musikpedagogen Anna Ceder-
quist för de minsta barnen. Sagorum-
met. Anmälan. 

2 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 
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9 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

16 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. 
Sagorummet. Anmälan. 

17 maj fre 14.00–15.00  
SJUNG MED DITT BARN Sångstund 
med musikpedagogen Anna Ceder-
quist för de minsta barnen. Sagorum-
met. Anmälan. 

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

23 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–6 år. Sa-
gorummet. Anmälan.

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET
4 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  
Anmälan. 

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

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

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

10 apr ons 15.00–16.00  
HÖGLÄSNING Högläsning av nya 
böcker. För dig 9–12 år.    

11 apr tors 9.30–10.00  
SMÅSAGOR  För barn 1–2 år.  
Anmälan. 

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

15 apr mån 14.00–16.00  
PÅSKWORKSHOP med Malmö 
Konsthall För alla åldrar, begränsat 
antal platser.

16 apr tis 13.00–16.00  
SKRIVARWORKSHOP med Anja 
Gatu. Prova olika sätt att skriva på 
med författaren Anja Gatu.  Anmälan. 

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

17 apr ons 14.00–16.00  
PÅSKQUIZ med Jonas och Isabell.
Quiz med Jonas & Isabell, Chefen och 
Korven på Barnkanalen.  Anmälan. 

18 apr tors 14.00–16.00  
PÅSKPYSSEL OCH BOKTIPS 
Pyssel, fika och boktips! För barn 
8–12 år.    

23 APR TIS 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel, 
häng och fika för barn och unga 
7–15 år.   

24 apr ons 15.00–16.00  
BOKKLUBBEN LÄS Vi läser alla 
samma bok, pratar om den och fikar. 
För dig 9–12 år.  Anmälan. 

25 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND För barn 3–5 år.  
Anmälan. 

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

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

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

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

6 maj mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP med Röda korset 
För både barn och vuxna.   

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

8 maj ons 15.00–16.00  
Högläsning Högläsning av nya böcker. 
För dig 9–12 år.    

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

11 maj lör 10.00–13.00  
FAMILJELÖRDAG Pyssel med 
Barnens verkstad och smakworkshop 
med Slow food Skåne.   

13 maj mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP med Röda korset. 
För både barn och vuxna.   

14 maj tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG med Sadrija. Spel, 
häng och fika för barn och unga 
7–15 år.   

15 maj ons 15.00–16.00  
BOKFIKA För barn 8–12år.   

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

20 maj mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP med Röda korset 
För både barn och vuxna.   

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

22 maj ons 15.00–16.00  
BOKKLUBBEN LÄS Vi läser alla 
samma bok, pratar om den och fikar. 
För dig 9–12 år.  Anmälan. 

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

27 maj mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP med Röda korset 
För både barn och vuxna.   

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

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

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

3 jun mån 16.00–18.00  
LÄXHJÄLP med Röda korset 
För både barn och vuxna.   

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

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

10 jun mån 16.00–18.00  
LÄXHJÄLP med Röda korset 
För både barn och vuxna.   

11 jun tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG med Sadrija Spel, 
häng och fika för barn och unga 
7–15 år.   

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

MASTEN 2
VÄSTRA HAMNEN
5 apr fre 10.00–10.30  
MUSIKSAGA Saga med musik för 
barn 3–5 år.  Anmälan. 

8 apr mån 10.00–10.40  
SJUNG MED DITT BARN Anna 
Cederqvist sjunger med föräldrar och 
barn 0–2 år.   Anmälan. 
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10 apr ons 10.00–10.30  
SMÅBARNSBIO För barn 3–5 år.   
Anmälan. 

17 apr ons 10.00–12.00  
PÅSKLOVSVERKSTAD: skapa med 
ljus. Verkstad för alla  åldrar med 
Malmö konsthall. Inspirerad av utställ-
ningen SPEED II.   

24 apr ons 10.00–10.30  
SMÅBARNSBIO För barn 3–5 år.   
Anmälan. 

3 maj fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND  Sagostund för barn 
3–5 år.  Anmälan. 

6 maj mån 10.00–10.30  
SAGOFEN ISADORA: Sagodrömmar 
En teaterföreställning för barn 3–5 år.   
Anmälan. 

8 maj ons 10.00–10.30  
SMÅBARNSBIO För barn 3–5 år.   
Anmälan. 

17 maj fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ENGELSKA  
För barn 4–6 år.    

22 maj ons 10.00–10.30  
SMÅBARNSBIO För barn 3–5 år.   
Anmälan. 

24 maj fre 9.30–10.00  
SAGOYOGA Lär dig yoga genom 
bilder och berättelser. För barn 3–6 
år.  Anmälan. 

24 maj fre 10.15–10.45  
SAGOYOGA Lär dig yoga genom 
bilder och berättelser. För barn 3–6 
år.  Anmälan.

OXIEBIBLIOTEKET
15 apr mån 13.00–15.00  
PÅSKLOVSBIO Vi visar filmen Halv-
dan Viking.  Salen. Anmälan. 

16 apr tis 13.00–14.00  
TRÄFFA SKAPARNA bakom Katten 
Nils. Joakim och Johanna gör den 
populära KP-serien. Från 7 år.  
Salongen. Anmälan. 

17 apr ons 13.00–15.00  
PÅSKLOVSPYSSEL Skapa dina egna 
påskdekorationer. Från 6 år.   

18 apr tors 14.00–16.00  
TV-SPEL PÅ BIBBLAN För dig 7–14 
år. Berättarummet.  

11 maj lör 11.00–13.00  
FAMILJEBIO Gå med i Oxiebiblio-
tekets filmklubb och se film gratis. 
Salen.  

22 maj ons 16.30–18.30  
TV-SPEL PÅ BIBBLAN För dig 8–25 
år. Berättarrummet.  

ROSENGÅRDS-
BIBLIOTEKET
13 apr lör 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor på arabiska för 
barn 3–6 år.   Anmälan. 

15 apr mån 13.00–16.00  
återSKAPA Pyssla med återvunnet 
material. Från 7 år.   

17 apr ons 16.00–18.30  
KREATIV VERKSTAD med Malmö 
Konsthall För barn från 7 år.   

23 apr tis 14.30–15.00  
SÅNGSTUND med Karin Werger 
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0–6 år.   

24 apr ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3-6 år.  
Anmälan. 

27 apr lör 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor på somaliska för 
barn 3–6 år.  Anmälan. 

2 maj tors 10.00–10.40  
BANDITSAGOR: Bakom den gula 
häcken. Upptäck vilken superkraft 
blyghet kan vara!  För barn 8–10 år.  
Anmälan. 

3 maj fre 10.00–10.30  
SMÅTTINGSAGA För barn 2–3 år.  
Anmälan. 

7 maj tis 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan. 

13 maj mån 14.30–15.00 
SÅNGSTUND med Karin Werger 
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0–6 år.   

15 maj ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan. 

21 maj tis 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3–6 år.  
Anmälan. 

24 maj fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor på arabiska för 
barn 3–6 år.   Anmälan. 

4 jun tis 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3-6 år.  
Anmälan. 

5 jun ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND  För barn 3-6 år.  
Anmälan. 

12 jun ons 10.00–10.30  
SMÅTTINGSAGA För barn 2-3 år.  
Anmälan.

TYGELSJÖ-
BIBLIOTEKET
4 apr tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND I sagornas värld 
läser och sjunger vi tillsammans. 
För barn 3–5 år.   

2 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND I sagornas värld 
läser och sjunger vi tillsammans. 
För barn 3–5 år.   

16 maj tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND I sagornas värld 
läser och sjunger vi tillsammans. 
För barn 3–5 år.   

Nu är guiden slut för 

denna gång. Men vi 

ses igen 5 juni med 

massor av nya tips 

och annat skoj!
Häng med oss på 
Facebook och 
www.barnimalmo.se 

så länge!
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Tjena!  
Det lönar sig att 
köra många pass!
Med ett familjekort får du upp till 20% 
rabatt per besök jämfört med ordinarie 
entré. Kortet gäller för alla barn i familjen.

Köp via vår webbshop!

GRATIS ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR
 MALMÖ, STORA BERNSTORP & STADIONGATAN 24 - ALLA DAGAR 10-19

LEOSLEKLAND.SE

  15%
rabatt   20%

rabatt


