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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Det är konstiga tider vi lever i, varje dag har 
nya överaskningar med sig... För vår del på 
redaktionen är det i skrivande stund omöjligt att 
förutspå vad det innebär för stans aktivitets-
utbud och vilken effekt Coronaviruset har fått 
när denna guide når dig.

Tänk därför på att alltid kolla arrangörernas 
hemsidor innan ni ger er iväg på något evene-
mang. Vid vår pressläggning pratade några ar-
rangörer om att ställa in men de flesta planerar
i skrivande stund att arrangera som planerat.

Vill du hjälpa till med BiM? Läs på sidan 12, 
det är kanske du som är vår nästa eldsjäl 
på redaktionen!

Var rädda om varandra!

Agneta Hammarlund, Redaktör 

Vad är det som händer...?

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

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

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

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

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

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

OBS! Tänk på att kolla 
arrangörens hemsida innan 
ni ger er iväg till något evene-
mang. Coronaviruset kan 
orsaka att planer ändras 
med kort varsel!

3041 0140
TRYCKSAK



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

BARNENS SCEN

TEATER, SÅNG & DANS

VIKINGAR & RIDDARE

BIM BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

BIO

ELSA BESKOW PÅ KULTUREN

BAD & DJUR

LEK & KUL INNE

KREATIVT

I NATUREN

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

PÅ BIBLIOTEKEN

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

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

PIJA LINDENBAUM • ELIN EK • KUNG POW • INGELA KORSELL • MONA MONASAR
SANDRA BEIJER • MALIN KLINGENBERG • EMMA ADBÅGE • SARA OHLSSON 
BRITTA PERSSON • MARIA NILSSON THORE • DRAG QUEEN STORY HOUR   
MATTIAS OLSSON • PIPPI-KALAS • HÖGLÄSNING • TEATER • WORKSHOPS M.M.       
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Vad är det som händer...?



För alla barn och ungdomar
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös 
kalender och hitta din grej! 
Sport, spel, pyssel och en 
massa annat skoj!
kulimalmo.se

BARNKALAS I FOLKETS TRÄDGÅRD
Funderar du på att hålla i ett barnkalas? I 
Folkets Parks södra hörn, i lummiga "Olda i 
parken" kan du att hyra en plats för lekful-
la barnkalas. Helt gratis! Bland pallkragar, 
blommiga rabatter och lummiga träd finns 
ett utomhuskök och en uteplats med sitt-
platser under tak. 
Bokningen av barnkalasytan öppnar början 
av april!

Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra

CYKELSAFARIBANA 
Här kan barnen öva på att följa en bana och 
pilar på marken, att väja för andra cyklis-
ter, lära sig vägmärken och rent allmänt 
trafikvett. Kom och testa olika typer av 
lekcyklar!
Cykelsafaribanan finns i Folkets Park vid den 
gamla entrén från Norra Parkgatan.

Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra

Årets BARNLOPPISAR i Folkets Park
Här säljs begagnade barnkläder, skor, 
leksaker och annat för barn i alla åldrar. 
Kostnadsfritt att sälja.
Alltid utomhus så klä er efter väder!  
Öppet för besökare kl. 9-13. 
(Insläpp försäljare kl. 08) 

Läs mer på Folkets Parks hemsida.

26 april
31 maj
2-8 juni
26 juli
23 augusti 
27 september
25 oktober

TIPS!TIPS!
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FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med 
sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning t.ex. skidor, skridskor, inlines, flyt-
västar, 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!

MALMÖ, Kopparbergsgatan 8
När? tis och ons kl. 10–18 
Under lov helgfria vardagar kl. 10-18

LUND, Bankgatan 4, Lund
När? tis - fre kl 12-18, lör kl 10-14
Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 
(nära Centralen, även på återvinnings-
centralerna på Gunnesbo och 
Gastelyckan.)

LITTERALUND 19/4
på Lunds Stadsbibliotek.
Sveriges största bokfestival 
för barn och unga.
Den 19 april tar barnen över 
hela Stadsbiblioteket i Lund 
då det bjuds in till en heldag 
för unga läsare och deras 
vuxna. Programmet är gratis 
och öppet för alla som är 
intresserade. Författarbesök, 
föreställningar, skapande 
och annat kul som handlar 
om litteratur. Festivalens 
fokus är det skrivna ordet, 
men även andra konst-
uttryck som teater, musik, 
dans och film får plats.

När? Söndag 19/4 kl 1017. 
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Fullständigt program hittar du på www.litteralund.se

PIJA LINDENBAUM • ELIN EK • KUNG POW • INGELA KORSELL • MONA MONASAR

SANDRA BEIJER • MALIN KLINGENBERG • EMMA ADBÅGE • SARA OHLSSON 

BRITTA PERSSON • MARIA NILSSON THORE • DRAG QUEEN STORY HOUR   

MATTIAS OLSSON • PIPPI-KALAS • HÖGLÄSNING • TEATER • WORKSHOPS M.M.       

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
med Rikstornering 2223 maj
Sveriges bästa riddare tävlar i Riksmästerskapet 
under båda dagarna. Showtävling med rustningar 
och riktiga vapen med kämpar från hela Norden. 
Marknaden är fylld av spännande medeltidsinspir-
erade hantverk, leksaker och godsaker. Gycklare, 
svärdskämpar och musiker underhåller på borg-
gården och i hantverkslägret kan du träffa bland 
annat pilmakare, smeder och stenhuggare. 
Häng med barnen in på Barnens Medeltid. 
Rolig skattjakt om Drakens guld.

Läs mer på rikstornering.se

Fre 22/5 kl. 1018
Lör 23/5 kl. 1017

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
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i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

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

Biljettpris vardag: 55 kr och helg 
100 kr om inget annat anges:

JAG SA JU FÖRLÅT!
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 6 - 10 år.
Varför är det så svårt att säga förlåt?
Och är det ännu svårare att förlåta?
På en scen där fredagsmys möter Las 
Vegas presenterar artisterna Miguel 
och Santos en komisk varieté, där allt 
går fel innan det ställs till rätta.
Men hur gör man för att bli förlåten? 
Längd: 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.
När? Fre 3/4 kl 17

EN STACKARS LITEN HAJ
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 4 - 8 år.
Det var en gång en pojke som älskade 
att bada. Han skulle nog ha badat 
varje dag, om han inte vore så väldigt 
rädd för hajar. En föreställning om 
rädsla och hur man kan övervinna 
den. Längd: 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.
När? Lör 4/4 kl 11

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 4 - 8 år.
Det var en gång en gubbe i randig 
kostym som råkade gå förbi en fruk-
taffär... Så börjar Jan Lööfs älskade 
bildberättelse där man får följa hur ett 
äpple sätter igång en händelsekedja 
i den lilla staden. När Obanteatern 
tolkar historien blir det rolig och 

underfundig teater. Med hjälp av 
animationsteknik får bilderna liv och 
tar sin rättmätiga plats i teaterföre-
ställningen. En upplevelse för både 
barn och vuxna. Längd: 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

När? Sön 5/4 kl 14

DET VAR DET FRÄCKASTE!
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 3 - 6 år.
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?
Längd: 35 min. Med Henrik Anders-
son, Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

När? Mån 6/4 kl.09.45

KAN MAN...?
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 6 - 9 år. Har du någonsin 
funderat över alla galna saker som 
du vet att man inte kan göra, men så 
gärna skulle vilja pröva? Då är du inte 
ensam! Här får du följa tankegångar 
om vad man kan och inte kan göra 
här i världen. Idéer som blir fysiska 
och dansanta experiment med ytterst 
spektakulära konsekvenser. Dramatik 
utan dess like, hårresande humor och 
medryckande musik. Längd: 45 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

När? Tis 7/4 kl 09.45

JAG VILL HA MIN HATT!
Teaterföreställning med Obanteatern.
För ålder: 5 - 10 år.
En mycket rolig och dramatisk före-
ställning baserad på den prisbelönta 
boken med samma namn, av Jon 
Klassen. En kärnfull berättelse, som 
brutalt visar på vikten av att inte ljuga, 
samtidigt som det är vad man ibland 
gör för att klara sig undan. I Obantea-
terns uppsättning kommer två vänner 
in på scenen för att entusiastiskt 
berätta historien om en björnen som 
vill ha sin hatt. En av dem är pedant 
och den andra något mer slarvig. Den 
pedantiske anser sig dessutom vara 
mer begåvad. Längd: 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

När? Ons 8/4 kl 09.45
-------------------------------------------

Biljettpris vardag: 35 kr och helg 
50 kr om inget annat anges:

HÖRA HEMMA
Teaterföreställning med Teater Kung & 
Drottning AB. För ålder: 2 - 5 år.
En föreställning om just det, att höra 
hemma och att hitta (ett) hem.
Kan en mjuk och varm plats som 
känns hemma för en, kännas 
främmande och skrämmande för en 
annan? Om någon plötsligt kommer 
till min mjuka, varma plats, kan den 
då bli skrämmande och främmande 
för mig? När blir en plats min och 
med vilken rätt kan jag stänga någon 
ute från den platsen. Längd: 35 min.
Med Per Wernolf & Paula Helander.

När? Mån 13/4 kl 14

CLAROSCURO
Dansföreställning med Memory Wax.
För ålder: 3 - 6 år.
En dansföreställning nyfiken på for-
mer, figurer och leken mellan ljus och 
mörker! Kan vi se ljus och färger även 
om vi blundar? Ser saker annorlunda 
ut i ett annat ljus? I Claroscuro får ni 
följa med på en upptäcksfärd som 
hyllar nyfikenheten, de vardagliga 
tingens hemligheter och förändring-
ens kraft – där något slutar tar något 
annat vid.
Med Rumiko Otsuka & Daniel Staley.
Längd: 40 min.

När? Tis 21/4 kl 9.30, 10.30. Ons 22/4 
kl 9.30, 10.30

BARNiMALMO.SE6



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

AFTERDAGIS!  1,2,3
Teaterföreställning med Sagofén 
Isadora. För ålder: 1 - 2.5 år.
En föreställning för de minsta barnen.
Sagofen har fått nya saker som måste 
ställas på sina platser. Och de måste 
räknas. 1,2,3... Längd: 25 min.
Med Josefina Karlsson Vergara
Biljettpris vardag: 40 kr, helg: 60 kr, 
"AfterDagis": 75 kr.

När? Ons 21/4 kl 16

SOL OCH MÅNE
Teater med TEATER AochO.
För ålder: 2 - 5 år.
Att vakna upp tryggt till en ny dag är 
alla barns rättighet. I vår föreställning 
"Sol och måne" kan alla barn oavsett 
språk och kultur känna igen sig i att 
det kommer en ny dag då solen går 
upp, och det kommer en ny natt då 
månen visar sig. Med Anna Karin Ser-
sam & Olivia Longo. Längd: 35 min.
Biljettpris vardag: 40 kr, helg: 60 kr.

När? Tors 23/4 kl 16, Fre 24/4 kl 
9.15,10.30, Lör 25/4 kl 14

FÖRÄLDRAFABRIKEN
För ålder: Från 5 år. Teaterföreställning 
med My & Victoria Teaterförening.
Är dina föräldrar tråkiga och behöver 
en uppdatering? - Skicka dem till 
Föräldrafabriken! Här skapar vi bara 
roliga och okomplicerade föräldrar 
som låter dig göra precis som du vill. 
En spännande och rolig historia som 
tar dig med på en oförglömlig resa till 
drömfabriken. En föreställning som 
får publiken att skratta och fundera 
kring den inte alltid så okomplicerade 
relationen mellan barn och vuxna.
Längd: 30 min.

När? Sön 26/4 kl 14. Ons 29/4 kl 10 

TILLSAMMANS
Musikföreställning med Malmö Aka-
demiska kör - Fri entré/Valfritt bidrag.
För ålder: 6 - 9 år.
En musikalisk föreställning om att 
vara ensam och tillsammans.
Malmö akademiska kör tar avstamp i 
sagans värld och berättar med sång 
och musik om hur olika ensamhet kan 
te sig. Är det alltid bäst att vara flera 
eller kan det ibland vara bra att vara 
själv? I en kör är man ju alltid många, 
men solisten, den verkar tycka att det 

är bättre att vara ensam...
Tips - förhandsboka din plats för 
säkerhets skull. Längd: 35 min.

När? Lör 2/5 kl 14

BUHU OCH STANK
Clownföreställning med Tyst Teater/
Riksteatern. För ålder: Från 3 år.
En jubileumsföreställning med skratt, 
tårta och blicken framåt för Tyst Tea-
ter 50 år. Två clowner kastas in på en 
scen genom en ridåöppning. De vet 
inte riktigt vart de har kommit?
Vad de ska göra där? Eller vem som 
bestämmer över vad som nu ska ske? 
Det verkar vara frågan om ett prov? 
Missförstånd och utmaningar väntar. 
Kanske flyger en tårta in också. De 
blyga, nyfikna och ambitiösa clow-
nerna ger en upplevelse för alla som 
någon gång haft svårt att förstå vad 
som händer.
Med Debbie Z Rennie, Mette Mar-
qvardsen. Längd: 40 min.

När? Sön 3/5 kl 14

KONSERT MED BARMER BOYS
För ålder: Från 7 år.
Kom och upplev nästa generation av 
artister som fortsätter de månghund-
raåriga musikaliska traditionerna från 
Rajasthan. Trions mångsidighet och 
bubblande energi på scen fyller varje 
konsert med positiva vibrationer. 
Med extatisk sång, slagverk och 
harmonium, vecklar Barmer Boys ut 
sitt rika kulturarv likt en lotusblomma. 
Längd: 35 min.

När? Tis 5/5 kl 10

HANS OCH GRETA
Cirkus med Malmö Cirkusskola.
För ålder: 4 - 10 år.
Föreställningen spelas av Malmö 
Cirkusskolas äldsta elever. Ni kommer 
att få se fantastiska konster i trapets, 
skickliga jonglörer, viga akrobater och 
mycket, mycket annat. Årets föreställ-
ning bygger på den klassiska sagan 
om Hans och Greta och den hemska 
häxan i pepparkakshuset. Medverkan-
de: Elever från Malmö Cirkusskola.
Längd: 40 min.

När? Lör 9/5, Sön 10/5, Lör 16/5, Sön 
17/5 kl 12 & 14. Mån 18/5, Tis 19/5 
kl 9.30 & 10.45. Lör 30/5, Sön 31/5 kl 
12 & 14.

TRASSLET (FRI ENTRÉ)
En musikteaterföreställning om 
känslor som det kan vara svårt att 
sätt ord på. Den är skriven utifrån 
målgruppens egna beskrivningar av 
hur det känns att vara mitt i kaoset 
och hur det är att stå bredvid. Under 
ett och ett halvt år har vi spelat före-
ställningen runt om i Skåne och fått 
möta människor som alla rymmer ett 
universum av känslor och reaktioner - 
Vi är oerhört tacksamma och stolta!
Tisdagen den 19 Maj bjuder vi in till 
den sista föreställningen i detta for-
mat, finansierat av Arvsfonden. Varmt 
välkommen att dela denna kväll med 
oss! Boka din plats gratis!

När? Tis 19/5 kl 18

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

När? Mån 25/5 kl 9.30, 10.30

SUS OCH BUS
Teaterföreställning med Sagofén 
Isadora. För ålder: 0 - 1 år.
En föreställning för bebisar (0-11 må-
nader) om ett fönster som öppnas.
Vad händer utanför? Ett regn, en vind, 
fåglar och löv som virvlar runt.
Den handlar också om en dörr som 
öppnas och stängs och en lampa som 
släcks och tänds. Och lite bus. En 
ordlös pjäs med ljud och musik.
Biljettpris: 50 kr. Längd: 20 min.

När? Mån 25/5 kl 13 & 14

HANS OCH GRETA
Cirkus med Malmö Cirkusskola.
Se beskrivning i kolumnen intill.
För ålder: 4 - 10 år.
Längd: 40 min.

När? Lör 30/5, Sön 31/5 kl 12 & 14
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SKÖNHETEN O ODJURET, 
MALMÖ OPERA
En spännande, rolig och dramatisk 
uppsättning av Disneys Skönheten 
och Odjuret. En bortskämd prins har 
förvandlats till ett odjur som straff för 
sin elakhet och snålhet. För att återfå 
mänsklig form måste han lära sig att 
älska och att bli älskad. Skamfull och 
bitter lever han isolerad i sitt slott, en-
dast omgiven av sitt tjänstefolk som 
också blivit förtrollade – till möbler, 
ljusstakar och porslin! När skönheten 
plötsligt dyker upp ställs allt på ända. 
Sakta men säkert börjar odjurets 
hjärta att tina upp. Ålder 7-100 år.

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

BÖNAN, MÖLLEGÅRDEN
Bönan är en interaktiv konsert för alla 
barn. Vi lär oss nya låtar som Bönan, 
Flytande gegga, Hoppa hopprep, 
Lingonet, Tutti Frutti och Spöke ho 
ho ho! med hjälp av rörelser, ord och 
bebisspöken! Allt för barn är jazz! 
Hurdå? Jo, för barn är allt möjligt!
Dan Bornemark och hans döttrar 
Hjördis (15) och Signe (13) blandar 
sina jazziga fruktlåtar med svängiga 
lingon, geggor och såklart den fråg-
visa Bönan! 
Ålder: För barn från ca 2 år med fa-
milj. 50:- vuxen, 10:- barn. Förköp på 
Möllegården kultur. Tel. 040-625 63 70

När? Lör 4/4 kl 14
Var? Möllegården 4, Åkarp
www.burlov.se/mollegardenkultur

EXPERIMENTELLT MUSIKRUM
Okii Nami för alla barn som fyllt 7 år. 
Tillsammans med våra musikpedago-
ger prova på att experimentera och 
samspela med ljud. Du får även spela 
olika orkesterinstrument t.ex. violin 
och trumpet.  Inträdet är fritt och en 
biljett gäller för en vuxen och ett barn, 
och bokas på malmolive.se. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABC MEMORY WAX 
PÅ PALLADIUM
En fantasifull resa genom bokstäver-
nas land i en föreställning som hyllar 
nyfikenhet och upptäckarlusta! Här 
träffar vi två kompisar som gestaltar 
olika bokstäver med rörelser och 
kreativa ljud. ABC riktar sig till alla 
från 5 år som precis börjat utforska 
bokstäver och ord. Lekfull rekvisita 
och scenografi gör upplevelsen både 

magisk och lärorik. Pris 80:-. Barn 
under 12 år: 60:-.

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

DJURENS KARNEVAL 
SKÅNES DANSTEATER
Djurens karneval öppnar dörren till ett 
magiskt universum fullt av fantasifulla 
varelser. Till tonerna av Camille Sa-
int-Saëns klassiska mästerverk lockas 
du till en plats utanför vår värld, där 
fantasi och verklighet kan mötas. Mar-
cos Morau och Skånes Dansteaters 
dansare lånar detaljer från verklighe-
ten för att pussla ihop delar av vår 
vardag med drömlika fantasier och 
skapa helt nya berättelser. Smittas 
av påhittigheten i rörelsespråk och 
fantastiska kostymer. Men var på 
din vakt, i Djurens karneval är klivet 
mellan kärleksfullt djur och otäckt 
monster pyttelitet. Längd: ca 45 min.
Rek från 8 år. Biljetter via Skånes 
Dansteaters hemsida. Vuxen 120 kr. 
Under 18 år: 80 kr. Tel 040-20 84 71.

När? 25/4, 29/4, 6-10/5
Var? Skånes Dansteater, Östra Varvs-
gatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

BARNLÖRDAG MALMÖ LIVE
Klangernas land. Vad är musik? Var 
hittar vi den? Var kommer den ifrån? 
Vad är skillnaden mellan musik och 
ljud? Välkommen till en interaktiv 
föreställning med Teater KEF där barn 
och vuxna får följa med på något av 
ett magiskt äventyr. Speltid 45 min. 
Gratis men begränsat antal platser.

När? lör 25/4 kl 13 & 14
Var? Malmö Live, Kanalscenen
www.malmolive.se/program

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

När? 17/5 kl 11 & 14
Var? Lunds Stadsteater
www.bamselive.se
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Koreografi: Marcos Morau • Musik: Camille Saint-Saëns • Dansare: Skånes Dansteater

EN SAMPRODUKTION AV DANSSAMVERKAN SYDSVERIGE
Byteatern Kalmar Länsteater, Regionteatern Kronoberg/Blekinge, Smålands Musik & Teater,

Rum för Dans och Skånes Dansteater. På uppdrag av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Med stöd av

25, 29 april & 6-10 maj  
På Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13a

Biljetter: skanesdansteater.se • Rek från 8 år
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du på www.litteralund.se

PIJA LINDENBAUM • ELIN EK • KUNG POW • INGELA KORSELL • MONA MONASAR
SANDRA BEIJER • MALIN KLINGENBERG • EMMA ADBÅGE • SARA OHLSSON 
BRITTA PERSSON • MARIA NILSSON THORE • DRAG QUEEN STORY HOUR   
MATTIAS OLSSON • PIPPI-KALAS • HÖGLÄSNING • TEATER • WORKSHOPS M.M.       
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VIKINGAR & RIDDARE

PÅSKLOV PÅ VIKINGATIDER
Ta chansen att lära dig mer om 
vårens viktigaste gudaväsen och 
vilka högtider man firade i forntida 
Norden! Besök VikingaTider och stig 
in i vårt långhus där elden sprakar 
och spännande sagor, aktiviteter och 
pyssel erbjuds. 
Entré: 60 kr vuxna, 30 kr barn (under 
13 år), 0-3 år gratis.

När? 7/4 & 8/4 kl 11-16
Var? VikingaTider, Löddeköpinge
Tel. 046 – 70 62 10
www.vikingatider.se 

PÅSK PÅ GLIMMINGEHUS
Påskverkstad dagligen med påsklekar, 
äggristning, äggmålning, påskpynt, 
påskverkstad, kvastverkstad och 
häxtema samt mycket mer. 
- Påskverkstad 6-9/4: Påsklekar, 
äggristning, äggmålning och påskpynt 
till riset och bordet finns att prova på!
- Äggfärgning 6-7/4
- Dymmelonsdags 8/4: Fåglar i 
folktro och mytologi.
- Kvastverkstad med häxtema 9/4: 
Gör dig en kvast och få den att flyga! 
Påskkärringar extra välkomna.
- Hela veckan: Äggjakt i borgen.

När? 6–13/4 kl 10-16. Aktiviteterna är 
6-9/4 och pågår mellan kl 10 och 15, 
dagen avslutas med en visning kl 15.
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

VALBORG PÅ FOTEVIKEN
Fira barnvänlig Valborg med oss. 
Kom till Vikingastaden och njut av att 
våren förhoppningsvis är här, prata 
med vikingar, vandra runt och titta in i 
stadens hus. Klockan 16 tänder vi ett 
barn & familjevänligt Valborgsbål vid 
Hola Stenar. Ordinarie entréavgift fram 
till kl.15, därefter fri entré.

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

TRELLEBORGEN
Välkomna till vikingarnas borg. 
Vikingamuseum, utställning, café och 
butik.
Öppet: April helger kl 12-16. Maj och 
tom 18 juni: tors-mån. 
Entré: 40 kronor. Sommar: 60 kronor. 
Under 20 år: Gratis. Vid evenemang är 
det förhöjd entré.

Program:
2/5: Testa medeltida Dans kl 15-17. 
Föranmälan www.sv.se/skaneland.
31/5: Fira Mor! Vikingagården är 
öppen till Hyllemors ära kl 12-16. 
11/6: Lägerkväll. Pop Up-gården 
träffas på vikingarnas gård. Ålder: från 
åk 4 till 17 år. Föranmälan krävs till 
fritidsgården tel: 0410-733880.
15-18/6 Vikingasommar. Lägerskola 
för barn 7 - 13 år. Även 22-25/6 och 
27-30/7. Föranmälan krävs.

Var? Trelleborgen, Trelleborg
www.trelleborg.se/trelleborgen

INTERNATIONELLA VIKINGA-
DAGEN FOTEVIKEN
Internationella vikingadagen firas på 
Fotevikens Museum. Invigningstal vid 
runstenen kl 11. Denna dagen runt om 
i världen, på Vikingamuseer, i vikinga-
grupper, bland unga och gamla läser 
man på samma klockslag en känd 
vikingasaga på engelska eller på sitt 
modersmål. Hos oss läses sagan kl. 
12.30 i Tinghöll. Därefter guidning.

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

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
MED RIKSTORNERING
Sveriges bästa riddare tävlar i 
Riksmästerskapet under båda 
dagarna. Showtävling med rustningar 
och riktiga vapen. Marknaden är fylld 
av spännande medeltidsinspirerade 
hantverk, leksaker och godsaker. 
Gycklare, svärdskämpar och musiker 
underhåller. I hantverkslägret kan du 
träffa bland annat pilmakare, smeder 
och stenhuggare. Häng med barnen 
in på Barnens Medeltid. Rolig skat-
tjakt om Drakens guld. Entré 100:-. 
Barn tom 12 år gratis.

När? 22/5 kl 10-18 & 23/5 kl 10-17
Var? Hovdala slott, Hässleholm
Läs mer på rikstornering.se

NATIONALDAGEN PÅ FOTEVIKEN
På Nationaldagen kommer Fotevikens 
Museum att ha öppet med aktiviteter 
för hela familjen med hyllningstal, 
guidning och fackeltåg.

När? 6/6
Var? Foteviken Vikingamuseum
www.fotevikensmuseum.se

SOMMARLÄGER 
PÅ VIKINGATIDER
Under tre dagar i sommar kan barn 
8-13 år prova på att leva som en 
viking. Vårt populära sommarläger 
Orm och Ylva är tillbaka.
Lär dig om livet på gården för 1000 år 
sedan och om folktro och de gamla 
nordiska gudaväsen. Lägrets sista 
dag avslutas med ett gille där familjen 
har möjlighet att delta. Pris 1250 kr för 
ett barn, därefter 1000 kr per syskon. 
Frågor/anmälan till info@vikingatider.se 
Tel. 046 – 70 62 10

När? 23-25/6 (Ingen övernattning.)
Var? VikingaTider, Löddeköpinge
www.vikingatider.se
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BiM behöver förstärkning!
Skulle du vilja jobba lite extra och förstärka redaktionen 
här på BiM? Just nu behövs hjälp med att skapa nya kon-
takter med samarbetspartners och att ha kolla på vad som 
"händer där ute". Till en början handlar det om några timmar 
i månaden men rollen skulle kunna utvecklas till att ta ett 
större ansvar för hela verksamheten om du är rätt person.

Vi ser gärna att du är en driftig egen företagare med erfaren-
het av sälj, marknadsföring, grafiskt arbete samt är öppen och 
social. Troligen är du över 30 år. Behöver vi säga att du ska 
älska barn?!
Provisionsbaserad ersättning.

Skriv till info@barnimalmo.se och berätta om dig själv, vad du 
har jobbat med och varför du skulle passa på BiM.
(Vänligen respektera att vi endast vill ha svar via mail)

BARNiMALMO.SE12





Kulturen i Lund  LEKUTSTÄLLNINGLEKUTSTÄLLNING

Elsa Beskows Sagovärld
Här klingar barnskratten! En lekvänlig sagovärld inspirerad av 
Elsa Beskows böcker! Kommer du ihåg de fantasifulla böckerna 
om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin? En riktig sagoskatt 
även för dagens barn!

Här kan barnen hälsa på hos tanterna och klä ut sig, laga mat 
och plantera grönsaker. En oas för rollspelande barn med 
spring i benen! Åk rutschkana, kryp genom små kryphål eller 
ta en tupplur i hattstugan. Och när andan faller på kan man 
leka skola i skolsalen från Farbror Blås skola.

Fantasin får fullt utlopp när de magiska sagorna Tomtebo-
barnen, Solägget och Hattstugan med sina små människo-
varelser och djur kommer till liv. Snörutschkanan är populär!

TIPS! Läs de klassiska sagor för barnen och besök sedan 
denna fina lekutställning. Lagom ålder är ca 3-8 år.

Populär!
Foto: Jessica Ljung
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HYLLIEBADET
Undervisningsbassänger, varmvat-
tenpool för de minsta, relaxavdelning. 
Vattenlek med hinderbana, vatten-
rutschkanor och mycket mer.

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

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

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

VANNINGEN, VELLINGE
Minivattenland, rutschkana, vågbas-
säng, träningsbassäng, bubbelpool 
och bastu. Barn under 12 år får 
endast bada i vuxens sällskap. 

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

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

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

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

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

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

Var? Ringvägen 11, Lomma 
www.lomma.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

När? Sept-April: Mån–fre kl. 10–17, 
lör–sön kl. 12–17, maj-juni helg till 18.
Var? Malmö reptilcenter, Folkets Park
www.malmoreptilcenter.se

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

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

ALMVIKS 4H I MALMÖ
4H är en internationell ideell ung-
domsorganisation med bred verksam-
het inom allt från odling och djur till 
idrott och teater.
Allmänheten är välkommen att besöka 
oss kostnadsfritt under våra öppetti-
der. Kom så berättar vi mer!
Djuren ses på nära håll då de är inne i 
stallet, vardagar mellan kl. 16:00-17:00 
och söndagar kl. 15:00-16:00.
Övriga tider då vi har öppet finns 
djuren i våra hagar.

PÅSKLOVSLÄGER 3 DAGAR
Vi tar hand om djuren på gården, 
mockar, rider, åker häst- & vagn, leker, 
pysslar, lagar mat m.m
Du ska vara född mellan 2007-2013.
Pris 450 kr + medlemsavgift om du 
inte är medlem i Almviks 4H-klubb.
I priset ingår lunch o eftermiddagsfika. 

När? 6-8 april kl. 9:00-15:00

DAGLÄGER I SOMMAR
Vi kommer under dessa 4 dagar att 
mysa med djuren och mocka till dem, 
rida, åka häst och vagn, laga mat, leka 
olika lekar, göra en utflykt m.m.
Du ska vara född mellan 2007-2013.
Pris 600 kr + medlemsavgift om Du 
inte är medlem i Almviks 4H-klubb.
I priset ingår lunch o eftermiddagsfika.

När? 15-18/6, 22-25/6, 29/6-2/7, 6-9/7
Klockan 09:00 - 15:00

Var? Almviks 4H, Madrigalgatan 2
www.4h.se/almvik/
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LEK & KUL INNE

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

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

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

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

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

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

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

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

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. Boka gärna i förväg. 
0-6 år 75:-. Från 7 år 149:-. Vardagar 
gäller priset 3 tim, helger 1 tim.

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

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!
Clip‘n Climb erbjuder en ny form av 
inomhusklättring som sätter ditt mod 
och din smidighet på prov. Kom och 
upplev färgglada klätterväggar och 
hisnande utmaningar. Vi arrangerar 
barnkalas, events, kickoff, möhippor 
mm. Minimiålder för att klättra är 
fyra år. 150 kr för 60 min. Boka alltid 
i förväg.

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

THE LITTLE GYM
The Little Gym erbjuder ett varierat 
utbud av klasser, läger och födelse-
dagskalas utifrån barnens ålder och 
utveckling - från 4 månader till 12 år - 
fyllda med rörelse, musik, lärande och 
skoj. Dina barn kommer lära känna 
nya vänner, nå nya milstolpar i sin 
utveckling och stärka sitt självförtro-
ende genom lekfullt lärande. 
Våra föräldrar-barn klasser uppmunt-
rar tidig utveckling för alla åldrar - från 
baby till småbarn - och lägger en god 
grund för ditt barns viktiga tre första 
år.  Ett bra ställe att börja på! Se hem-
sidan för tid, pris och prova-på!

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

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

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

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

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

LEKLANDSFABRIKEN, 
LÖDDEKÖPINGE
Stor lekställning med 7 st rutschkanor 
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges 
högsta inomhusrutschkana som 
startar på 13 meter. Många av aktivi-
teterna som är i vår stora lekställning 
hittar ni inte på andra lekland. Säker-
heten är väldigt viktig! Boka gärna ert 
barnkalas hos oss - våra kalasrum är 
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,
1-2 år 85 kr, 2 år och över 130 kr
Entrén gäller för hela dagen och 
föräldrar har alltid fri entré.

När? Mån-tors 11-18, fre 10-20, helg 
10-18. 
Var? Center Syd, Löddeköpinge

MORMORS SKATTKAMMARÖ
Här finns klätterställningar, bollhav, 
trampoliner, tunnlar, bollkanoner, 
rutschkanor och mycket mer. I vårt 
lagom stora lekland kan barnen leka 
i timmar sedan kan hela sällskapet 
njuta av en av Mormors goda bakverk 
eller utsökta maträtter. Olika kalas-
paket. Entré: Barn 1 år: 100 kr, Barn 
2-15 år: 120 kr, Vuxen & barn under 1 
år: Gratis.

När? ons-sön 10-18
Var? Fältspatsvägen 1a, Lund
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bensinstationen och byggnadsplatsen. 
Missa inte heller laboratoriet, hårsa-
longen, bageriet, blomsterbutiken... 
På körskolan lär sig barnen grunderna 
i trafiken och styr sedan den ”egna 
bilen” runt Mini City. 
Barnkalas med två kul kalasrum.

www.minicity.se

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

www.t-rex.se

THE HOOK - SJÄLVLYSANDE
GOLFÄVENTYR
En självlysande minigolfbana i 
Pirates of the Caribbean-miljö. 15 
självlysande banor där ni parerar 
mellan skeppsvrak, skattkistor och 
bläckfisktentakler. I piratskeppet köper 
man mat och i Sköldpaddsbaren 

något uppfriskande att dricka. 2-5 
spelare per grupp - 45-90 minuter per 
spelomgång  Piratmat & självlysande 
drinkar.

www.thehook.se

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

www.laserzone.se

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

www.exitvr.se

KÖPCENTRAT ENTRÉ
Fredsgatan 10 Malmö

EXTREMEZONE
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninjabanor 
och VR Arena på Entré i Malmö.  
Extremezone är byggt för att attrahera 
barn, ungdomar och vuxna! 
Trampolinstrumpor ska användas (kan 
köpas på plats om du inte har egna).
Du skall vara minst 7 år för att använ-
da vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Vard. 3 tim: förbokning 145 kr,  drop-in 
160 kr. Helger/Lov: 1 tim: 145/160 kr.
Boka online för lägre pris!

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

MINI CITY BARNROLLSPEL
Rollspel där lek blandas med lärande 
i vår miniatyrstad inomhus. Bli brand-
man och släck en eld eller ta hand om 
påstigningen av ett flygplan i en flyg-
platsmiljö. Besök en polisstation eller 
var läkare. Vidare till bilverkstaden, 
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Bilder från EXTREMEZONE, Malmö
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BLÅ RÖD GUL - 
KREATIV PLATS FÖR BARN

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

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

ÖPPEN VERKSTAD:
Söndagar kl 12-15 bjuder vi in till en 
kreativ workshop för barn och ung-
domar att inspireras och uppmuntras 
till sin egen skapelse. (barn under 6 år 
endast i sällskap av en vuxen). 
Anmäl på hemsidan!
Våren: 19/4, 26/4,10/5, 17/5, 21/5, 7/6

KREATIVT PÅSKLOV:
Tillsammans upptäcker, reflekterar och 
leker vi. Vi hittar berättelser, rörelser, 
människor och känslor. Om drömmar, 
längtan, tillhörighet, avstånd och 
sammanhang.

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

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

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

VATTENHALLEN
Vattenhallen är fylld med upplevelser 
och experiment samt shower. 

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

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

INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR:
Skjuta protoner och kittla elektroner - 
Medicon Alley - Tarmkanalen.

SHOWER:
4/4 kl 13.00 Atomresan
5/4 kl 13 Påskshow 
6/4 drop-in Fossil med Johan
7/4 kl 13 & 15 Rigmors musikraket 
8/4 kl 13 & 15 Kemishow 
9/4 kl 13 & 15 Quantumshow 
18/4 kl 13 Ljudshow
25/4 kl 13 Robotshow
2/5 kl 13 Kemishow 
9/5 kl 13 Atomresan
16/5 kl 13 Hjärnshow
23/5 kl 13 Robotshow
30/5 kl 13 Quantumshow 

PLANETARIET:
Lär känna en värld full av stjärnor, 
planeter, galaxer och kometer. Vår  
astronom svarar gärna på frågor. 
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 
15.30. Skollov visningar alla dagar då 
vi har öppet. Rek ålder från 5 år.
Biljettpris: Barn 5-18 år: 40 kr. Vuxen 
50 kr. 65+/student (leg) 45 kr.
Se vilka visningar som ges på www.
vattenhallen.lth.se (visningarna har 
olika teman)

KERAMIKMÅLNING
Made by Me - Keramikmålning och 
Café. Välj ett keramiskt föremål att 
måla. Färger, glasering, bränning och 
material ingår i priset. När du har må-
lat klart tar vi hand om alstret och den 
är färdig att hämtas en vecka senare. 
En aktivitet som passar alla åldrar. 
Pris från 139:-. Tel 0735-183685.

När? läs mer på www.mbme.se
Var? Regementsgatan 66, Malmö

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

Var? Arrie Byahus, 070-670 03 32
www.madamemarzipan.se
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BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar med rikt djur- 
och växtliv. Fina anlagda spår och är 
du sugen på fika finns det ett café på 
motionscentret. Vintertid om det är 
snö - skidspår och pulkabacke.

www.malmo.se/bulltofta

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

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

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

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

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

Många barnaktiviteter: 
Följ med på guidningar, föredrag, 
workshops och trevliga stunder i na-
turen! Kanske lär ni er något nytt eller 
hittar inspiration till egna utflykter. Ak-
tiviteterna leds av naturvägledare från 
naturum om det inte står något annat. 
Samlingsplats utanför naturum. Vi är 
oftast utomhus, kläder efter väder! 
Mer information om arrangemangen 
finns på evenemang.lund.se. 

Natur för de minsta
Varje fredag kl. 10–11 tom 5 juni. För 
barn 0–5 år med sina vuxna. Vi upp-
täcker naturen tillsammans, leker och 
pysslar. Ibland går vi iväg på en liten 
utflykt. Det går bra att ha med vagn.

Viltgömslet Gyltan med guide
Viltspaning med en guide som kan allt 
om skogens djur. Förboka plats senast 
7 dagar innan: naturum@lund.se. 
Bokningsbara datum 7, 8 o 24 april.

Ons 1/4  Vattenprat för små öron 
Linero Bibliotek. Om vattnets krets-
lopp och vattenkryp. OBS förbokas 
tidigast 1 vecka innan till Linero biblio-
tek. Kl. 9.15 och 10.15. 

Lör 4/4 Natur längs lätta spåret
Vad händer i naturen just nu? Prome-
nad längs det tillgängliga 1,2-km-spå-
ret. För dig som färdas med hjul eller 
vill ta det lite lugnare. Kl. 11-12 och 
13-14. 

Sön 5/4 Kompisar i skogen
Vi går på kompisjakt i naturen. Kanske 
lär du känna en spindel, en räv eller en 
gråsugga? Kl. 11-12 och 13-14. 

PÅSKLOVSPROGRAM v. 15:

Tis 7/4 Fixa påskriset
Kommunens skogshuggare fäller 
några träd med motorsåg och hjälper 
till att fixa påskris till alla som vill ha. 
Efteråt kan du pyssla något att hänga 
i riset. Kl. 10-12. 

Ons 8/4 Leta vårtecken
Promenad i naturen och mys runt el-
den. Det går bra att grilla. Samarbete 
med Lunds Naturskyddsförening. 
Kl. 9.30-13.

Ons 8/4 & Tors 9/4 Prova-på fiske 
i Rögle dammar - organisationen 
Sportfiskarna lånar ut spön och 
bjuder på grillad korv. Samling vid 
dammarna. Kl. 10–15. 

Tors 9/4 Påskutmaningen
Hämta en karta på naturum och lös 
utmaningen. Lätt och svår nivå med 
start och instruktion på naturum. 
Kl. 12.40-15.

Fre 10/4 Natur för de minsta
Tema harar och kaniner. 
För barn 0-5 år. Kl. 10-11.

Lör 11/4 Påskutmaningen, se 9/4

Sön 12/4 Påskutmaningen, se 9/4

Lör 18/4 Eld med bågdrill
Lär forntida metoder för att göra eld 
och lite om eldandets vett och etikett. 
Kl. 12.40–15.

Lör 18/4 Fladdermussafari 
Fladdermusexperten Cecilia Wide 
berättar om fladdermöss under en 
promenad vid Höje å. Samling på 
Källbybadets parkering. Kl. 20-22.30. 

Sön 19/4 Molnskådning
Meteorologistudenten Ellen Carneheim 
lär dig att se på moln med nya ögon.  
Laddat för väderprat! Kl. 12.40-14. 

Lör 25/4 Trädkroki i Dalby Söderskog
Lär dig att rita av trädens former och 
prova olika tekniker med Kerstin Eng-
blom från Ateljé natur. Kl. 12.30–15.00.

Sön 26/4 Backsippor på Måkulls 
backe. Promenad till naturreservatet 
Måryd för att titta på backsippor och 
mandelblom. Vi går myrstigen, 3 km i 
terräng. Kl. 12.40–15.

HANAMI I KÖRSBÄRSDALEN 
Hanami är japanska och betyder ”att 
beskåda blommor”. När körsbärs-
träden blommar är du välkommen 
på haiku-workshop i Körsbärsdalen i 
Veberöd. Datum meddelas på lund.se/
naturum. Samarbete med Veberöds 
bibliotek. Kl. 11–13. 

Fre 1/5 Natur för de minsta: Utevila
Lyssna på en saga och vila under ett 
träd. Ta med en filt eller liggunderlag. 
För barn 0-5 år. Kl. 10-11.30.

Lör 2/5 Hela Skåne Sover ute 
Kvällsmys i tältkåtan. Efter pinnbröd 
och kvällsmat går vi på skymnings-
promenad i skogen och upplever 
kvällens dofter och ljud. Mer info på 
skånskalandskap.se där du också ser 
andra arrangemang under temat Hela 
Skåne Sover Ute. OBS! Föranmälan 
till naturum@lund.se. Start kl. 18.

Sön 3/5 Fågelsångsvandring 
Idag är det fågelskådningens dag. 
Upptäck Skrylles fågelliv. 
Kl. 10.40–12. 

Lör 9/5 Bäcken i byn: Ateljé natur
Lär känna Sularpsbäcken, håva i 
vattnet och måla en tavla. Kerstin 
Engblom från Ateljé natur håller i en 
öppen måleriverkstad för alla åldrar 
vid vindskyddet i parken nedanför 
kyrkan i S Sandby. Material finns på 
plats. Kl. 11-14. 

Lör 9/5 Mindtrekking
Följ med mindfulnessinstruktören 
Kenneth Joelsson på en promenad 
med övningar om avslappning och 
konsten att vara i nuet. Vandring vid 
Knivsåsen/Trollskogen
OBS! Föranmälan till naturum@lund.se. 
Kl. 11-15. 
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Sön 10/5 Vilda ätliga växter. 
Vad kan du skörda i naturen just nu? 
Pontus Dowchan från Naturinstinkt 
leder en insamlingsrunda följt av 
gemensam utomhusmatlagning i vind-
skydd. Kl. 12.40–15.

Lör 16/5 Vilda ätliga växter, se 10/5

Sön 17/5 Under ytan
Hur andas vattenkryp och hur ser 
en trollslända ut som larv? Håvning 
i dammen eller Skryllesjön. Ta med 
stövlar. Kl. 11-12 och 13-14. 

Lör 23/5  Vad betyder biologisk 
mångfald? Denna vecka uppmärk-
sammas den biologiska mångfaldens 
dag. Varför behövs det så många olika 
arter och varför är förlusten av arter 
allvarlig för oss människor? Promenad 
längs det tillgängliga 1,2-km-spåret. 
Kl. 12.40–14.

Sön 24/5 Nationalparkernas dag: 
Under marken i Dalby Söderskog. Ar-
keologen Andreas Nilsson berättar om 
de utgrävningar som har genomförts 
i nationalparken och om hur en arke-
olog arbetar. Vad hittade man i vallen 
och vad säger det om det historiska 
Dalby? Kl. 12.30–14.30. 

Lör 30/5 Far och flyg 
Rune Johansson är proffs på modell-
flyg. Han visar några olika modeller 
och låter dig bygga en egen helikop-
ter som flyger med hjälp av propeller 
och gummiband. Drop-in kl. 12-15. 

Sön 31/5 Far och flyg, se 30/5

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

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

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

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

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

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

www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/snogeholm

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

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

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

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

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

www.friluftframjandet.se

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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MODERNA MUSEET
Öppet tis-fre kl 11-18, lör-sön 11-17. 
Stängt måndagar. 
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö 
www.modernamuseet.se/malmo
 
PÅSKLOVSVERKSTAD
Påsklovsverkstad - med utgångs-
punkt i utställningen Hilma af Klint ex-
perimenterar vi i verkstan. Begränsat 
antal platser, först till kvarn. Från 4 år i 
vuxens sällskap. På svenska.

När? 7-9/4 kl 11.15-15 drop-in
 
BABYVISNING, HILMA AF KLINT
Ett populärt sätt för föräldrar att möta 
konsten med sina bebisar. Visningen 
sker i lugnt tempo där bebisarna 
bestämmer takten. Begränsat antal 
platser. Föranmälan till 
assistent.malmo@modernamuseet.se

När? 14/4, 12/5 kl 11.15 & 14.15 
 
BABYMÅLERI
Kom och måla med din bebis i vår 
Verkstad! Nu ger vi chansen för de 
allra minsta att bekanta sig med 
konstnärliga uttryck och måla med 
hela kroppen. Räkna med mycket 
skratt och kladd! För bebisar mellan 
0-15 mån. 120:-/barn. Föranmälan till 
assistent.malmo@modernamuseet.se 

När? 15/4, 13/5 kl 11.15 & 14 
 
FAMILJEVISNING  
Upplev konsten tillsammans! Under 
visningen finns det gott om utrymme 
för frågor. Ingen föranmälan. Från 4 
år. Utställningen Hilma af Klint. OBS! 
Biljetter till visningen hämtas i recep-
tionen innan den börjar. Begränsat 
antal platser, först till kvarn. Fri entré 
till museet och visningen. 
Rek från 4 år med vuxen.
 
När? 19/4, 24/5 kl 13 
 
FAMILJEVERKSTAD
I Verkstan skapar barn och vuxna 
tillsammans. Med utgångspunkt i 
någon av de aktuella utställningarna 
experimenterar vi med olika material.  
Begränsat antal platser, först till kvarn. 
Från 4 år med vuxen. Drop-in.

När? 26/4, 31/5 kl 11.15-15 

HELGVERKSTAD PÅ 
MALMÖ KONSTHALL
Workshop öppen för alla åldrar. Inspi-
reras av utställningen med Ragna Bley 

och Inger Ekdahl och skapa din egen 
konst. Inleds med visning kl 13.

När? 4/4, 5/4 kl 13.30-16.30 
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7 
www.konsthall.malmo.se

 
MALMÖ KONSTMUSEUM
På Slottsholmen finns en av Sveriges 
största konstsamlingar på runt 40 000 
verk från 1500-talet fram till idag.  
Konstsamlingen består främst av 
konst, konsthantverk och konstindus-
triföremål från Norden från 1500-talet 
fram till idag. Men även internatio-
nell konst. Ibland lovaktiviteter och 
workshops för barn - se hemsidan. 
Vuxna: 40 kr. Barn 0-19 år: gratis.

Entréavgiften gäller för både Malmö 
Konstmuseum och Malmö Museer. 
När? Alla dagar kl. 10-17. 
Var? Malmö Konstmuseum, Malmö-
husvägen 6, Malmö 
Tel: 040-34 10 00

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

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

PÅSKLOVSPYSSEL 
Kreativ verkstad på Slottsholmen. 
6-7/4 Påskpyssel i papper och filttyg
8/4 Påskpyssel med ull och garn
9/4 Gör din egen häxbrygd o häxpåsar
11/4 Påskpyssel m papper, filttyg o ull
För barn från 5 år.
Fri entré tom 19 år, övriga 40 kr.

När? 6-9/4 kl 13-15 & 11/4 kl 12-16

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

När? 2/5, 16/5, 23/5  kl 13-16. 

BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG
Bygg och programmera egna LEGO-

robotar med Malmö uppfinnarfören-
ing. För 6-19 år. 

När? 5/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 
24/5, 31/5, 7/6 kl 13-16

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

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

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

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

FAMILJEVERKSTAD-TEMA PÅSK
Välkommen på påsklovs-pyssel! 
Under påsklovet kan barn och vuxna 
pyssla tillsammans. Vi gör pappers-
blommor och magiskt häxknyte.
Ingen förbokning, ingår i entréavgif-
ten. För barn från 5 år.

När? 4/4-13/4 kl 13:30-15:30
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Elsa Beskows Sagovärld
en lekutställning

Kulturen i Lund | www.kulturen.com

PÅSKVISNING FÖR BARN
Varför ska man gömma alla kvastar 
på skärtorsdagen? Har alla häxor 
en svart katt? Vem är egentligen 
påskharen? Under visningen kommer 
vi berätta om de folkliga traditionerna 
runt påsk, på ett lekfullt sätt. För barn 
från 6 år. Samling i trädgårdsrummet. 
Begränsat antal platser, förboka 
biljetter här nedan. Observera att du 
endast bokar plats till evenemanget. 
Du betalar entréavgift som vanligt när 
du kommer till museet, men visningen 
kostar inget extra. Vuxna, pensionä-
rer, studenter och medlemmar bokar 
vuxenbiljett, besökare 0–18 år bokar 
barnbiljett.
Förbokning av biljetter via webben 
kan göras fram till en timme före 
programstart. Om programmet inte är 
fullbokat kan biljetter därefter bokas i 
entrén på Kulturen i Lund.

När? 5/4-13/4 kl 10:15-10:45, 11:30-
12:00 och 13:00-13:30. OBS! Några 
undantag! Se och anmäl på Kulturens 
hemsida.

BELLEROFON
Ett dockdrama bland gudar och 
väsen. Vad döljer sig bland molnen 
runt Olympens topp? Vad hittar de 
på högt där uppe? Staffan Björklunds 
barnteater skapar en upplevelse av 
rafflande möten med Cykloper och 
Kentaurer, Pegasus och en gastkra-
mande Chimera! Fritt efter myten om 
Bellerofon. Familjeföreställning för 
barn i åldern 5–10 år. Föreställningen 
spelas i Auditoriet. Inträde till museet 
ingår i biljetten.
Biljettpris: Vuxna, pensionärer, stu-
denter 150 kr. Barn 0-18 år och med-
lemmar 100 kr. Förköp av biljetter via 
webben kan göras fram till en timme 
före programstart. Om programmet 
inte är fullbokat kan biljetter därefter 
köpas i entrén på Kulturen i Lund.

När? 8/4 kl 18–18:45

SKÄRTORSDAGSFIRANDE
På Kulturen i Lund firar vi skärtors-
dagen riktigt rejält, med massor av 
aktiviteter på tema påsk!
Det blir utomhuslekar, påskpyssel, 
såpbubbelblåsning (ej vid regn!), 
påskvisningar med mera. Vi avslutar 
dagen med ett gemensamt flygförsök 
till Blåkulla kl 15. Kom gärna klädd 

som påskkärring eller påskgubbe!
Ingår i entréavgiften, ingen förbokning.

När?  9/4 kl 13–15:30

FAMILJEVERKSTAD - 
TEMA FIMOLERA
Välkomna till vår drop-in verkstad 
där vi gör broscher och magneter av 
fimolera. Ingen förbokning, ingår i 
entréavgiften. För barn från 5 år. 
I Verkstan.

När? 25/4 kl 13-15

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

När? se hemsidan för öppettider
Var? Var? Lasarettsgatan 5B, Lund
www.kulturen.com/vara-besoksmal/
livets-museum/
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BARNAKTIVITETER PÅ 
SKISSERNAS MUSEUM 
Världens största samling av skisser, 
modeller och förlagor till internationell 
och svensk offentlig konst. Varannan 
söndag är barn och familjer varmt 
välkomna till museets fina Skapande 
verkstad där vi tillsammans utforskar 
olika material och konstnärliga tekniker.
Familjevisning kl 12.30-13 och ska-
pande verkstad kl 13-15. För bokning 
magdalena.sigmond@skissernasmu-
seum.lu.se, 046-222 02 65.
Barn: Fri entré, Vuxna: 80 kronor.  
Materialavgift: 35 kr/deltagare.

5/4 Konst på ägghalvor
19/4 Jockum Nordströms byggen
3/5 Med blicken på oss själva
17/5 Jockum Nordströms skuggspel
31/5 Konstens hjältar och hjältar i 
konsten

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

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM
Roar såväl gammal som ung. Vuxna 
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de 
leksaker man själva minns från din 
barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt.

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

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

Dan Bornemark - "Bönan"
Bönan är en interaktiv konsert för alla 
barn från ca 2 år. 50:- vuxen, 10:- 
barn. Förköp på Möllegården.

När? 4/4 kl 14
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

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

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

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

nella sällskapsspel och datorspel.
Entré och öppettider: Se hemsidan.

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

PÅSKLOV PÅ GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG
Påsklovsöppet på Nordens bäst beva-
rade medeltidsborg. Program ej klart 
vid vår pressläggning!
Glimmingehus i sydöstra Skåne är 
Nordens bäst bevarade medeltida 
borg. Ett ståtligt bygge som påbör-
jades 1499. Välkommen att ta del 
av borgens och Skånes historia i en 
levande kulturmiljö. 

Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

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

 

Bönan 
 

Dan Bornemark  

4 april 
Kl 14.00 

Det finns alltid något att fira!
1/4  Skojardagen
3/4  Kärlekens dag
10/4  Internat. syskondagen
30/4  Valborgsmässoafton 
2/5  Harry Potter-dagen
4/5  Star Wars-dagen

6/5  Hembakatdagen
11/5  Chokladbollens dag
13/5  Barnens dag
22/5  Picknickens dag
28/5  Den stressfria dagen
1/6  Mobilfria dagen
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STADSBIBLIOTEKET
Ons 1 april 16.00–17.00 
BALAGANFIKA 
Vad vill du ska hända på på Balagan? 
Vi fikar och planerar, 9-13 år.

Tors 2 april 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3-5 år.  

Lör 4 april 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Lör 4 april 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år. 

Sön 5 april 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ENGELSKA 
För barn 3-6 år.  

Mån 6 april 13.00–17.00 
PÅSKLOV: FILMKOLLO 
Skapa film med Tehara Media i en 
tvådagars workshop. 9-13 år. 
Anmälan krävs.

Tis 7 april 13.00–15.00 
PÅSKLOV: VERKSTAD MED MALMÖ 
KONSTHALL 
Inspirerad av utställning med Ragna 
Bley & Inger Ekdahl. Ingen anmälan 
krävs men begränsat antal platser. 

Tis 7 april 13.00–17.00 
PÅSKLOV: FILMKOLLO 
Skapa film med Tehara Media i en 
tvådagars workshop. 9-13 år. 
Anmälan krävs.

Ons 8 april 14.00–16.00 
PÅSKLOV: BALAGAN PÅ BEGÄRAN 
Gör din egen tygkasse, 9-13 år.  

Sön 3 maj 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  

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

Lör 9 maj 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Lör 9 maj 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tis 12 maj 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år. 

Tors 14 maj 10.30–11.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 

Tors 14 maj 11.30–12.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 

Tors 14 maj 14.00–16.00 
STUDIEDAG PÅ BALAGAN  
Utomhusexperiment. Oömma kläder 
rekommenderas! 9-13 år.  

Fre 15 maj 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Sön 17 maj 13.00–15.00 
KREOSPACE: STYR EN ROBOT 
Lär dig programmera en robot med 
Kreospace Malmö. För dig 9-13 år.  
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Ons 8 april 16.00–17.00 
PÅSKLOV: HÖGLÄSNING PÅ ROMANI 
Lovara/polsk romani. 
Högläsning på Romernas internatio-
nella dag,  9-13 år.  

Tors 9 april 14.00–17.00 
PÅSKLOV: SPELHÄNG 
Kom och testa VR, TV- och brädspel. 
För 9-13 år.  

Tis 14 april 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tors 16 april 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3-5 år.  

Fre 17 april 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Cederquist. 
För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Lör 18 april 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ROMANI   

Tis 21 april 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Ons 22 april 16.00–17.00 
BALAGANFIKA 
Vad vill du ska hända på på Balagan? 
Vi fikar och planerar, 9-13 år.  

Tors 23 april
FIRA VÄRLDSBOKDAGEN 
PÅ BIBLIOTEKET! 
Håll utkik på bibliotekets hemsida för 
fullständigt program.  

Fre 24 april 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Sön 26 april 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ FINSKA 
För barn 3-6 år.  

Tis 28 april 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Ons 29 april 16.00–17.00 
BALAGAN PÅ BEGÄRAN 
Vi gör allt möjligt som planerats på 
Balaganfikat! 9-13 år.  

Tors 30 april 10.30–11.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs.

Tors 30 april 11.30–12.00 
BABYBOKPRAT 
Läs, ramsa och sjung! Max 1 vuxen 
per barn. 0-12 mån. Anmälan krävs. 
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Biblioteken i Malmö

En läsapp utformad för alla 6-12 åringar

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



forts. Stadsbibblan
Ons 13 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Ons 20 maj 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. För 
unga 10–12 år. Anmälan krävs. 

Ons 20 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Ons 27 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs.

HUSIEBIBLIOTEKET
Mån 6 april 10.00–10.30 
MINIBIO 
Korta filmer i lugn miljö för de allra 
minsta barnen. För barn 1–3 år.  

Tis 7 april 14.00–16.00 
SUPERTISDAG PÅ PÅSKLOVET 
Påskpyssel. För barn och unga 7-16 år.   

Tis 14 april 14.00–16.00 
SUPERTISDAG 
Du bestämmer! För barn och unga 
7-16 år.  

Tis 21 april 14.00–16.00 
SUPERTISDAG - RÅDET  
Vad tycker du om vårt bibliotek? Har 
du några förslag på vad vi ska göra? 
Var med och påverka! För barn och 
unga 7-18 år.  

Ons 22 april 14.30–15.15 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER
En svängig sångstund för familjer med 
barn 0-6 år. I samarbete med Västra 
Skrävlinge kyrka. Ingen anmälan krävs 
men begränsat antal platser.

Fre 24 april 9.30–10.00 
SAGA 
Barnbibliotekarien Karin berättar 
sagor i Gröna rummet för alla barn 
cirka 4–6 år.  

Mån 27 april 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB 
Vi läser samma bok, pratar om den, 
boktipsar och fikar. För barn 9-12 år.  
Anmälan krävs. 

Tis 28 april 14.00–16.00 
SUPERTISDAG  
Ballongeriet kommer och gör 
ballongtwistfigurer och vi pysslar 
på ballongtema. För barn och unga 
7-16 år.   

Mån 25 maj 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB 
Vi läser samma bok, pratar om den, 
boktipsar och fikar. För barn 9-12 år.  
Anmälan krävs.

Ons 29 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 6 maj 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 8 maj 10.00–10.30 
SAGOSTUND MINI 
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.

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

Ons 8 april 14.30–16.30 
PÅSKLOVSFILM 
För unga 10–12 år. Anmälan krävs. 

Ons 8 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Ons 15 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Ons 22 april 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga 10–12 år. Anmälan krävs. 

Ons 22 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Fre 24 april 10.00–10.30 
MINIBIO 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tis 28 april 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år. Anmälan krävs. 

Ons 29 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Ons 6 maj 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. För 
unga 10–12 år. Anmälan krävs. 

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

Tis 19 maj 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tis 26 maj 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Fre 29 maj 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. För barn 0-2 år. Anmälan krävs. 

Lör 30 maj 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Lör 30 maj 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.  

Tis 2 juni 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Vi skapar tillsammans i vår magiska 
verkstad. För barn 3-8 år.

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

Fre 3 april 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA: SUS OCH BUS 
En ordlös teater. För barn 0–11 måna-
der. Anmälan krävs. 

Mån 6 april 13.00–15.00 
PÅSKLOV: VERKSTAD MED MALMÖ 
KONSTHALL 
Skapande verkstad. För alla åldrar.  
Anmälan krävs. 

Tis 7 april 14.00–15.45 
PÅSKLOV: BIO PÅ BIBLIOTEKET 
Osynliga Sue. Film på tyska, text på 
svenska. Från 10 år. Anmälan krävs. 

Ons 8 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Ons 15 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 17 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND MINI 
Sagor för små öron. För barn 1–2 år.  

Ons 22 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år.  

Fre 24 april 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  
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KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET
Ons 1 april 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

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

Tis 7 april 15.00–16.00 
BOKCAFÉ 
Vi fikar och tipsar om bra böcker för 
dig på mellanstadiet.  

Ons 8 april 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 15 april 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Ons 22 april 09.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
Vi visar Prick och Fläck-filmer för barn 
3–5 år. Anmälan krävs. 

Ons 22 april 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Tors 23 april 15.00–17.00 
PROGRAMMERA ROBOTAR 
Lär dig programmera våra 
Ozobots-robotar. Från 6 år.   

Ons 29 april 09.30–10.00 
DRAMASAGA: 
GOD NATT, ALFONS ÅBERG 
Gunilla Bergströms klassiker dramati-
serad för barn 3–5 år. Anmälan krävs. 

Ons 29 april 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Tis 5 maj 15.00–16.00 
BOKCAFÉ 
Vi fikar och tipsar om bra böcker för 
dig på mellanstadiet.  

Ons 6 maj 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 6 maj 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Sön 10 maj 13.00–17.00 
FAMILJESÖNDAG: KLÄDBYTE 
Pyssel, filmvisning och klädbyte.  

Ons 13 maj 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 13 maj 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Ons 20 maj 09.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
Vi visar Prick och Fläck-filmer för barn 
3–5 år. Anmälan krävs. 

Ons 20 maj 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Ons 27 maj 09.30–10.00 
DRAMASAGA: GOD NATT, ALFONS 
ÅBERG 
Gunilla Bergströms klassiker dramati-
serad för barn 3–5 år. Anmälan krävs. 

Ons 27 maj 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

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

Ons 3 juni 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.  

Ons 10 juni 09.30–10.00 
SAGOSTUND 
Högläsning av bilderböcker. För barn 
3–5 år. Anmälan krävs 

Ons 10 juni 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4–9.

LIMHAMNS 
BIBLIOTEK
Tors 2 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tors 9 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

PÅSKLOVSAKTIVITETER: Information 
om dessa kommer på bibliotekets 
hemsida och på vår Facebook. 

Tors 16 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tors 23 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Lör 25 april 11.00–11.30 
BARNTEATER: DEN MODIGE LILLE 
SKRÄDDAREN 
Banditsagor gestaltar den centra-
leuropeiska folksagan på ett helt 
nytt sätt. För barn från 3 år. Anmälan 
krävs.  

Tors 30 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tors 7 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tors 14 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs. 

Tors 28 maj 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Anmälan krävs.

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET
Ons 1 april 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktips med fika. För dig som är 
8–12 år.   

Tors 2 april 9.30–10.00 
SAGOFEN ISADORA: AAOOII 
En nästan ordlös föreställning för 
bebisar 0–1 år.  Anmälan krävs. 

Fre 3 april 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 6 april 14.00–15.00 
PÅSKLOV: MALMÖ REPTILCENTER 
Frank Madsen visar oss reptiler och 
andra djur! Anmälan krävs. 

Tis 7 april 14.00–17.00 
PÅSKLOV: SERIEWORKSHOP 
Lär dig göra serier med Karolina 
Bång. För unga 12–15 år.  Anmälan 
krävs. 

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

Ons 8 april 15.00–16.00 
PÅSKLOV: BOKQUIZ 
Tävla om fina priser! För unga 11–13 
år.  Anmälan krävs. 
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forts. Lindängen
Fre 29 maj 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 1 juni 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 2 juni 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 3 juni 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING  
Högläsning av nya böcker. För dig 
11–13 år.   

Fre 5 juni 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 8 juni 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 9 juni 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

MASTEN 2
VÄSTRA HAMNEN
Ons 1 april 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA: AAOOII 
En nästan ordlös föreställning för barn 
0–12 månader. Anmälan krävs. 

Mån 6 april 13.00–13.40 
SERIELÄSNING 
Lyssna på högläsning av serier och få 
med dig en bok hem.  

Tis 7 april 15.00–17.00 
PROGRAMMERA ROBOTAR! 
Lär dig programmera med 
Ozobots-robotar. För barn från 6 år.  

Tis 7 april 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 15 april 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  
För barn 3–5 år.  Anmälan krävs. 

Tis 21 april 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Fre 24 april 9.30–10.00 
SAGOYOGA 
Lär dig yoga genom bilder och berät-
telser. 3–5 år.  Anmälan krävs. 

Fre 24 april 10.15–10.45 
SAGOYOGA 
Lär dig yoga genom bilder och 
berättelser. För barn 4–6 år.  Anmälan 
krävs. 

Ons 29 april 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktips med fika. För dig som är 
8–12 år.   

Mån 4 maj 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 5 maj 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 6 maj 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING  
Högläsning av nya böcker. För dig 
11–13 år.   

Fre 8 maj 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 11 maj 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 12 maj 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 13 maj 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning med tävlingen Vad händer 
sen? Lyssna och tävla. 8-12 år.

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

Lör 16 maj 10.00–13.00 
TECKENSPRÅKSLÖRDAG 
Teckenspråkslördag för hela familjen!  

Mån 18 maj 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 19 maj 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 20 maj 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING  
Högläsning av nya böcker. För dig 
11–13 år.   

Fre 22 maj 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Mån 25 maj 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 26 maj 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 27 maj 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktips med fika. 
För dig som är 8–12 år.   

Tors 9 april 14.00–16.00 
PÅSKLOV: KALAS MED BOKTIPS 
Skriv, rita eller berätta om en bok! 
Biblioteket bjuder på tårta. Anmälan 
krävs. 

Tis 14 april 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 15 april 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning med tävlingen Vad händer 
sen? Lyssna och tävla. 8-12 år.

Tors 16 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs. 

Fre 17 april 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Lör 18 april 10.00–13.00 
FAMILJELÖRDAG 
En dag med skoj för hela familjen.  

Mån 20 april 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 21 april 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  

Ons 22 april 15.00–16.00 
BOKKLUBBEN LÄS 
Vi läser alla samma bok, pratar om 
den och fikar. För dig 11–13 år. 
Anmälan krävs. 

Tors 23 april 9.30–10.00 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs. 

Fre 24 april 13.30–16.30 
TV-SPELSFREDAG 
För barn och unga 7–15 år.  

Lör 25 april 10.30–13.00 
BARNENS VERKSTAD 
Pyssla med Barnens verkstad!

Mån 27 april 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar med Röda 
Korset.  

Tis 28 april 14.00–16.00 
TISDAGSSPEL MED SADRIJA 
För barn och unga 7–15 år.  30
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Fullständigt program hittar du på www.litteralund.se

PIJA LINDENBAUM • ELIN EK • KUNG POW • INGELA KORSELL • MONA MONASAR

SANDRA BEIJER • MALIN KLINGENBERG • EMMA ADBÅGE • SARA OHLSSON 

BRITTA PERSSON • MARIA NILSSON THORE • DRAG QUEEN STORY HOUR   

MATTIAS OLSSON • PIPPI-KALAS • HÖGLÄSNING • TEATER • WORKSHOPS M.M.       

Tis 28 april 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 29 april 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  
För barn 3–5 år.  Anmälan krävs. 

Fre 8 maj 14.30–15.30 
SAGOSTUND MED SKAPANDE 
Vi läser saga och skapar en av karak-
tärerna. För barn 4–8 år.  

Tis 12 maj 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 13 maj 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  
För barn 3–5 år.  Anmälan krävs. 

Tis 19 maj 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Fre 22 maj 14.30–15.30 
SAGOSTUND MED SKAPANDE 
Vi läser saga och skapar en av karak-
tärerna. För barn 4-8 år.  

Tis 26 maj 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.  

Ons 27 maj 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO  
För barn 3–5 år.   

Tis 2 juni 16.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackklubb för barn. Tre olika grup-
per klockan 16, 17 och 18.

OXIEBIBLIOTEKET
Lör 4 april 11.00–13.00 
TVÅSPRÅKIG SAGOSTUND PÅ RO-
MANI OCH SVENSKA 
Saga på den romska dialekten lovari. 
Efteråt blir det skaparverkstad.  

Mån 6 april 13.00–15.00 
PÅSKLOV: PÅSKPYSSEL  
Skaparverkstad för hela familjen.   

Tis 7 april 13.00–15.00 
PÅSKLOV: PÅSKLOVSBIO  
För barn 6–16 år. Gå med i filmklub-
ben och se film gratis.   

Ons 8 april 13.00–15.00 
PÅSKLOV: SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana personal och andra besökare 
i bräd-  och tv-spel. 7–18 år.  

Lör 18 april 11.00–12.30 
FAMILJEBIO 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film gratis!  

Lör 25 april 11.00–13.00 
LÖRDAGSMYS 
Kom hela familjen och pyssla, spela 
brädspel och lyssna på högläsning.  

Ons 6 maj 18.00–18.30 
KLÄDBYTE  
Max 15 plagg/person. Inlämning sker 
från 27 april.  

Lör 9 maj 11.00–11.30 
SMÅBARNSFEST: HEJ TROTTOAR! 
Teater med Sagofén Isadora. Barn 0-2 
år.  Anmälan krävs. 

Tors 14 maj 13.00–15.00 
SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana personal och andra besökare 
i bräd-  och tv-spel. 7–18 år.

ROSENGÅRDS-
BIBLIOTEKET
Anmälan krävs för förskolor och 
dagbarnvårdare till de flesta av våra 
aktiviteter - slå oss en signal! 

Tis 7 april 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Sagor, sång och rim för barn 3-6 år. 

Ons 8 april 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor på somaliska för 
barn 3-6 år. 

Ons 15 april 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor för barn 3-6 år. 

Mån 27 april 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER 
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0-6 år.  

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

Ons 13 maj 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA  
Kaltun berättar sagor på somaliska för 
barn 3-6 år. 

Tis 19 maj 10.00–10.40 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA  
Amina berättar sagor på arabiska för 
barn 3-6 år. Anmälan krävs krävs för 
förskolor och dagbarnvårdare. 

Ons 20 maj 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER 
Sjung tillsammans! 
För barn och unga 0-6 år. 

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

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

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

LUNDS 
STADSBIBLIOTEK 
LITTERALUND 19 APRIL
Sveriges största bokfestival för barn 
och unga. Den 19 april tar barnen 
över hela Stadsbiblioteket i Lund då 
det bjuds in till en heldag för unga 
läsare och deras vuxna. Programmet 
är gratis och öppet för alla som är 
intresserade. Författarbesök, före-
ställningar, skapande och annat kul 
som handlar om litteratur. Festivalens 
fokus är det skrivna ordet, men även 
andra konstuttryck som teater, film 
och dans får plats. 

När? 19/4 kl 10-17
Var? Lunds Stadsbibliotek, Sankt 
Petri kyrkogata 6
www.litteralund.se
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Joina vårt 
sommarläger!
Under sommaren får barnen röra på 
sig på ett lekfullt sätt tillsammans med 
nya kompisar. Fartfyllda dagar med 
massor av lek, gemenskap och rörelse 
utlovas!

Läs mer på 
www.leoslekland.se/summercamp

Var med
i Leo's 
Summer
Camp!

annons_barn-i-stan_148x210_SE.indd   1annons_barn-i-stan_148x210_SE.indd   1 2020-03-11   16:442020-03-11   16:44


