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FÖR FAMILJER MED BARN 0–13 ÅR
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SJÄLVLYSANDE
MINIGOLF

VI FINNS PÅ ENTRÉ – VÅNING 2 
Boka kalas på  laserzone.se och thehook.se

Läs mer på
laserzone.se

       Läs mer på

             thehook.se

SVERIGES HÄFTIGASTE 
LASER TAG-ARENA

Fredsgatan 12, 212 12 Malmö        040-26 60 70

Gratis parkering med kupong i 2 timmar

      



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
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MIDSOMMARFIRANDE I 
MALMÖ FOLKETS PARK
Varmt välkomna till Folkets Park 
för traditionellt Midsommarfirande. 
Tillsammans klär vi och dansar runt 
midsommarstången och dessutom 
bjuds det på dansuppvisningar, mu-
sikunderhållning och mycket mer. 
Fri entré.

Var? Malmö Folkets Park, gräsplanen 
framför stora scenen

MIDSOMMARDANS PÅ 
SOLDATTORPET LIMHAMN
Dansen går kring majstången på 
Soldattorpet i Limhamn, midsommar-
afton mellan klockan 12 och 15.
Det är folkdanslaget Trehärads-
bygdens folkdansgille som på sitt 
traditionella sätt leder dansen. Kaffe 
och kakor finns till försäljning liksom 
Museiföreningens böcker och filmer, 
blomster- och delikatesslotteri. Alla 
barn under 12 år har fri entré och får 
en glass på sin entrébiljett. Vuxna 60:-

Var? Soldattorpet i Limhamn
www.limhamnsmuseum.se

TRADITIONELL MIDSOMMAR 
PÅ BULLTOFTA
Packa picknickkorgen och kom till 
parken vid Bulltofta motionscenter för 
ett traditionellt midsommarfirande. 
Ta gärna med lite blommor att klä 
stången med! Fri entré.

Var? Bulltofta motionscenter, Malmö

MIDSOMMAR PÅ ÖSTARP
Fira traditionell midsommar hos 
oss. Vi klär midsommarstången 
tillsammans och sen blir det dans! 
Kulturens Östarp är friluftsmuseet i 
Sjöbo kommun där du kan uppleva en 
lantbruksmiljö från 1800-talet. 
Program för dagen: 
Kl 12–17 Gamlegård är öppen
Kl 13–13.30 Visning av slåtterängen, 
tips om sju sorters blommor
Kl 14–14.30 Hjälp till att klä midsom-
marstången
Kl 14.30-16 Dans kring midsommar-
stången: Tornabygdens folkdanslag 
har uppvisning. Fri entré. 

Var? Kulturens Östarp, Sjöbo

MIDSOMMARFIRANDE 
PÅ SKRYLLEGÅRDEN
Friluftsfrämjandet arrangerar tradi-
tionsenligt midsommarfirande.
Kl 13 klär vi gemensamt midsommar-
stången.
Kl 14 reser vi stången och folkdansla-
get bjuder upp till dans och lekar.
Servering av korv m bröd, fika/glass.
Fri entré.

Var? Skryllegården, Södra Sandby

MIDSOMMAR PÅ KULTUREN
Välkommen på traditionellt midsom-
marfirande med sång och dans kring 
midsommarstången!
Vi har öppet hela dagen kl 10–17! 
Midsommaren börjar när vi gemen-
samt sätter blommor i midsommar-
stången och reser den kl 12.30. Sen 
blir det dans kl 13, 14, 15 och 16, 
en halvtimme åt gången. Folkdans-
uppvisning med Lunds Studenters 
folkdanslag blir det kl 14.30-15. 
Fika i caféet eller ta med egen pick-
nick som du äter i parken. 

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

BARNENS NATIONALDAGS-
FIRANDE I FOLKETS PARK 
Välkommen att fira Sveriges natio-
naldag i Malmö Folkets Park. Årets 
program är inriktat på barnen och 
kommer att innehålla massvis med 
roliga aktiviteter! 
Kl 11 - 12 På Stora Scenen Superdu-
perdirektörerna och Cykelorkestern. 
En cirkusartist och Direktören Lina får 
visa vad hon kan av akrobatik, jongle-
ring och hisnande balanskonster. 
Det blir även allsång och danslekar 
med sommarvisor, fanfar och flagg-
viftning samt utdelning av flaggor och 
sånghäften till barnen och självklart 
hissar vi även flaggan och sjunger 
nationalsången! 
Kl 13 - 16 500 barn och unga från 
Malmö Kulturskola bjuder in till na-
tionaldagsfest med underhållning på 
olika platser runt om i Parken. Ni hittar 
dem på Stora scenen, Carib Creol, 
vid Terrariet, Moriskans trädgård, Far 
i Hatten, Barnens Scen och Jaktpavil-
jongen.  Fri entré.

När? 6/6 kl 11-16
Var? Folkets Park Malmö

NATIONALDAGEN PÅ KULTUREN
Lunds kommuns officiella national-
dagsfirande hålls i Kulturens park.
Vi firar med körsång, tal och konsert. 
Passa gärna på att se någon av alla 
våra utställningar och de kulturhisto-
riska husen i friluftsmuseet. Vi delar ut 
pappersflaggor till alla barn och har 
tipspromenad på tema Sverige.
Kl 14.00 Körsång med studentsång-
erskorna Bella Voce, högtidstal och 
officiell flaggutdelning. Högtidstalet 
hålls av advokat Ulrika Rogland som 
arbetar för kvinnors/barns rättigheter.
Kl 14.30 - 15.00 Konsert med Simone 
Moreno. Det blir bland annat svenska 
visor med sambatoner.
Efter det officiella firandet blir det mer 
levande musik vid Dansbanan 
kl 15.30 - 16.45  Lottas Hot 5 – ett 
jazzband som spelar blandning av 
american evergreens, heta bossa 
novaklassiker och svenska visor.
Kulturen har öppet kl 10-17. Fika på 
vårt café eller ta med egen picknick 
och sätt dig i parken. 
Fri entré hela dagen!

När? 6/6 kl 10-17
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

Nationaldagen & Midsommar - 
så svenskt det kan bli!
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5/7
4/8

till

"Cykelorkestern"
"Janni hittar hem" "Färgerna"

Se hela programmet på sommarlund.se

SOMMARLUND
HELA LUND. HELA SOMMAREN.

Hundratals kulturupplevelser för alla åldrar i hela Lund hela sommaren. 
Nästan allt är gratis och det mesta sker utomhus på ett fyrtiotal platser i 
hela kommunen. Ibland på en större scen, ibland på en enkel gräsmatta. 

För tredje året i rad bjuder Malmö Stad, Fastighets- och Gatukontoret in alla till det unika sommar-
paradiset Urban Beach! Med urbana vibes och tropisk inspiration omvandlas Ribban till en oas för 
soldyrkaren och samtidigt en mittpunkt för alla sport- och kulturintresserade. 
Urban Beach är det ultimata strandhänget som pågår från 5/7– 4/8.

Vi fortsätter med förra sommarens hit - vattenhinderbanan Wibit! Den 43×22 meter stora uppblåsba-
ra hinderbanan ligger i havet, längst ut vid T-bryggans slut och är öppen för alla.

Dessutom finns massor av andra aktiviteter och sevärdheter. Allt är gratis så klart!
Här varvas stora arrangemang med olika fritidsaktiviteter, avkoppling, rekreation och inte minst mö-
ten mellan människor. Urban Beach har som mål att locka och samla Malmöbor, och naturligtvis alla 
som är på besök, i alla åldrar och från alla delar av staden till stranden och havet.

Välkommen till Malmös 
sommarparadis  -  Urban Beach  !!!

BARNiMALMO.SE 5



Magi i berätteri
Mikael Björk berättar kända och okända folksagor 
från när och fjärran. Vandra i en tät granskog, stirra 
vargen i vitögat eller ät gröt med Guldlock. Från 3 år.

tis 18/6 kl 10 Enskifteshagen
 kl 14 Gubbabackens amfiteater
ons 19/6 kl 10 Lindängens amfiteater
 kl 14 Risebergaparken
tor 20/6 kl 10 Törnrosen
 kl 14 Tyelseparken, Tygelsjö

Korans magiska värld 
I Västafrika berättas sagor till den vackra klangen 
från instrumentet kora. Sousou och Maher Cissoko 
för dig rakt in i denna förtrollade värld av sånger 
och sagor. Från 4 år.

tis 25/6 kl 10 Ellstorpsparken
 kl 14 Grevens park
ons 26/6 kl 10 Grönalund, Limhamn
 kl 14 Hermodsdalparken
tor 27/6 kl 10 Kroksbäcksparken, puckelbollplanen
 kl 14 Rörsjöparken
fre 28/6 kl 10 Sevedsplan
 kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels väg 41
lör 29/6 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

Vill ha hund 
Plötsligt slår den till, längtan efter en hund.
En vän som alltid viftar på svansen när den ser dig.
Vilken lycka! Med Dockteatern Tittut. Från 2 år.

tis 2/7 kl 10 Lindängens amfiteater
 kl 14 Gubbabackens amfiteater

ons 3/7 kl 10 Kroksbäcksparken, puckelbollplanen
 kl 14 Blekeparken
tor 4/7 kl 10 Nydala amfiteater
 kl 14* Pildammsparken, teaterlekplatsen
fre 5/7 kl 10 Rörsjöparken
 kl 14 Sevedsplan
lör 6/7 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

Zun Zun - det låter!
Följ med in i ett spännande universum fullt av ljud,
liv och rörelse. Men också av tystnad, vila och still-
het. Dansföreställningen är ett samarbete mellan
Teater Sagohuset och Memory Wax. Från 1 år.

tis 9/7 kl 10 Augustenborgsparken
 kl 14 Beijers park
ons 10/7 kl 10 Ellstorpsparken
 kl 14 Grönalund, Limhamn
tor 11/7 kl 10 Mellanhedsparken
 kl 14 Nydala amfiteater
fre 12/7 kl 10 Risebergaparken
 kl 14 Videdalsparken
lör 13/7 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

Flygare
Charmerande nycirkusföreställning där tre vänner 
ger sig ut på ett lekfullt äventyr i luftrummet. Håll i 
hatten, spänn livremmen och stäng av paddan, för 
snart lyfter vi! Med Cirkus Saga och Kompani Hint. 
För alla åldrar.

tis 16/7 kl 10 Augustenborgsparken
 kl 14 Beijers park
ons 17/7 kl 10 Enskifteshagen
 kl 14 Grevens park

Sommarscen Malmö
Alltid fri entré och alltid under bar himmel!

Magi i berätteri Korans magiska värld
Vill ha hund ZunZun - det låter

Flygare

www.sommarscen.se

18 juni - 8 augusti  2019
www.sommarscen.se



tor 18/7 kl 10 Hammars park, vid lekplatsen
 kl 14 Mellanhedsparken
fre 19/7 kl 10 Videdalsparken
 kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels väg 41
lör 20/7 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

OBS! Superviktigt! 
Var på en hund kan man klappa? Och var på en
kompis kan man klappa? En dansig och pratig
föreställning av Minna Krook som med humor 
och viga kroppar går igenom livets ABC. 
Från 4 år.

tis 23/7 kl 10 Elinelunds sommarstad, lekplatsen
 kl 14 Beijers park
ons 24/7 kl 10 Hammars park, vid lekplatsen
 kl 14 Kroksbäcksparken, puckelbollplanen
tor 25/7 kl 10 Mellanhedsparken
 kl 14** Pildammsparken, teaterlekplatsen
fre 26/7 kl 10 Risebergaparken
 kl 14 Tyelseparken, Tygelsjö
lör 27/7 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

Skräckkabinettet 
En spektakulär konsertshow där coola monster 
och spöken spelar fet rockmusik och utmanar dina 
rädslor! Från 4 år.

fre 26/7 kl 19 Borggården, Malmöhus slott

Allt i loopar
Med loopar formar Dan Knagg tillsammans med
publiken en lek med ord, rytmer och toner. Kom  
och upplev glädjen över ljudens oändliga univer-
sum. Från 4 år.

18 juni - 8 augusti  2019

tis 30/7 kl 10 Augustenborgsparken
 kl 14 Enskifteshagen
ons 31/7 kl 10 Elinelunds sommarstad, lekplatsen
 kl 14 Gubbabackens amfiteater
tor 1/8 kl 10 Hammars park, vid lekplatsen
 kl 14 Kroksbäcksparken, puckelbollplanen
fre 2/8 kl 10 Rosengårdsfältet, vattenlekplatsen
 kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels väg 41
lör 3/8 kl 14 Kungsparken, bakom Casino Cosmopol

Malin&Z!nk
En föreställning som blandar magi, surrealism och
som genomsyras av MALIN&Z!NKs hemtrevligt
kaosartade signaturkänsla. En wow-upplevelse
du sent kommer glömma. Från 5 år.

fre 2/8 kl 17.15 Gubbabackens amfiteater
tis 6/8 kl 10 Lindängens amfiteater
 kl 14 Blekeparken
ons 7/8 kl 10 Nydala amfiteater
 kl 14*|** Pildammsparken, teaterlekplatsen
tor 8/8 kl 10 Sevedsplan
 kl 14 Törnrosen

*Teckenspråkstolkning, **Syntolkning

OBS! Superviktigt! Allt i loopar
Malin&Z!nk

Skräckkabinett

www.sommarscen.se

www.sommarscen.se
BARNiMALMO.SE 7



BARNTEATER, MUSIK OCH  
NYCIRKUS I HELA MALMÖ 

Alltid fri entré och alltid under bar himmel. 
www.sommarscen.se

Foto: Sanna Dolk

EN ROLIGARE SOMMAR!

15 JUNI – 8 AUGUSTI



M
ad

ame M
arzipan

Marsipan för alla 
tillfällen och roliga 

kurser till barnkalaset.
www.madamemarzipan.se

BARNTEATER, MUSIK OCH  
NYCIRKUS I HELA MALMÖ 

Alltid fri entré och alltid under bar himmel. 
www.sommarscen.se

Foto: Sanna Dolk

EN ROLIGARE SOMMAR!

15 JUNI – 8 AUGUSTI

MARKNADER & 
FESTIVALER

MOSSAGÅRDSFESTIVALEN 2019
Festivalen genomsyras av de ekolo-
giska tankegångarna tillsammans med 
artisteri, musiker, konst och många 
aktiviteter i mysig skånsk lantmiljö. 
Barnen har en egen scen på denna 
mysiga barnvänliga festival! 

När? 14-16/6
Var? Mossagården, Veberöd
www.mossagardsfestivalen.se

BARNLOPPIS, FOLKETS PARK
Alla får stå och sälja, och det är gratis! 
Ta med filtar eller dylikt att lägga era 
saker på då vi inte har några bord för 
utställare. Säljare får komma in kl 8 för 
att ta plats och ställa i ordning. 
Kl 9-13 är det barnloppis!

När? 30/6, 28/7, 25/8 ,29/9, 27/10
Var? Malmö Folkets Park

HAMNFESTIVALEN PÅ LIMHAMN
Musik på stora scenen i Limhamns 
Småbåtshamn. Prova-på aktivite-
ter. Mat för alla smaker. Tivoli med 
karuseller för barn i Fiskehamnen. 
BARNLOPPIS under lördag och 
söndag. VATTENVERKSTAN. BARN-
UNDERHÅLLNING med barnteater 
och barnshower från scen varje dag kl 
12.00. Fri entré.

SKÅNSKA MARKNADER 
Skurup 7-9/6
Åby Klippan 18/6
Limhamn 21-23/6
Landskrona 21-23/6
Jonstorp 5-7/7
Sölvesborg 3/7
Hörby 3-4/7
Ronneby 12-14/7
Hästveda 10-11/7
Tomelilla 18/7
Sjöbo 18-19/7

IMENELLA
16 juni

FÄRGERNA
15–20 juni

DAN 
BORNEMARK
BAND
9 augusti

NASSE
HITTAR
EN STOL
8–13 juli

JANNI
HITTAR HEM
6–9 augusti

VARA
HÄR
29 juli–3 augusti

ÖS OCH 
KLÖS
12 juli

SWEET
DREAMS
8 augusti

När? 25-28/7 
Var? Limhamns Småbåtshamn, 
Strandgatan, Limhamn
www.hamnfestivalen.se/program/

HIGHFIVE MED MARCUS & 
MARTINUS
Tallriken byggs om till ett enda stort 
nöjesfält med diverse olika tivoliakti-
viteter, hopptorn, mattält och konsert. 
På scen blir det Marcus & Martinus, 
Norges största pop-duo,  Theoz och 
Pidde (VM-låten från förra sommaren). 
Biljetter från 595:- köps på Eventim.

När? Lör 27/7 kl 12-19
Var? Tallriken i Pildammsparken
www.tallriken.se

MALMÖFESTIVALEN 2019
En gigantisk hemmafest under åtta 
dagar på gator och torg. Under dessa 
dagar fylls staden av förväntningar, 
mat, aktiviteter, fantastiska artister 
och framför allt en massa härliga 
människor! Barnlandet med aktiviteter 
för barn har öppet kl 11-18 - massor 
med aktiviteter varje dag.

När? 9-16/8
Var? Hela innerstaden men i Kungs-
parken finns barnens eget område
www.malmofestivalen.se



DISCOPOESI 
Med Brita Björs & Cecilia Nordlund.
Vågar du sjunga med oss? Hur många 
låtar kan vi skriva ihop på 30 minuter?
Under en annorlunda konsert skriver 
publiken texterna, rappar, dansar och 
sjunger. Vi lovar att det kommer att bli 
pinsamt! Från 5 år.

När? 18/6 kl 13

DEN MAGISKA HATTEN
Magiker Malin Nilsson har packat 
trolleriväskan, kammat glitterridån 
och putsat sina kängor. Hon är redo 
att stövla in på scenen och skapa en 
magiupplevelse tillsammans med dig! 
Från 5 år.

När? 19/6 kl 13

DOCKTEATER 
med Staffan Björklund. En docktea-
terföreställning för hela familjen som 
handlar mest om en häst, men också 
en ko med gräddmjölksjuver! Fritt 
efter HC Andersens klassiska historia 
om gubben som bytte sin häst mot en 
ko, kon mot ett får, fåret mot ett…

När? 20/6 kl 13

TRALLSÅNG 
med Mamma Måd Trio. En glad 
musikföreställning för små och stora 
öron. Mamma Måds trallvänliga låtar 
är både roliga och tänkvärda. Det 
spritter i både ben och stämband 

under och efter konserten. 

När? 25/6 kl 13

KLIMATKAPELLET 
Föreställningen vill väcka lusten och 
entusiasmera alla att ge sig ut i skog 
och mark. Ni kommer också att lära 
er något om naturens ömtålighet och 
om hur man ska uppföra sig i naturen. 
Från 3 år.

När? 26/6 kl 13

SONATLAND 
En lekfull och energisk berättelse om 
karaktärerna Tanzi och Manzi. Med 
blockflöjter i alla möjliga storlekar, 
kryddad med commedia dell’arte, 
dans- och mimteater, berättar de om 
livet i Sonatland. Från 6 år.

När? 27/6 kl 13

TÄNKETANKAR
I Tänketankar spelar Hanna Östergren 
och Axel Sjöberg filosofiska poplåtar 
för barn med funderingar om allt från 
rymden, att säga förlåt och varför det 
finns svärord om man inte får säga
dem. Från 5 år.

När? 2/7 kl 13

KING OF THE JUNGLE 
MED REACT
En lek med situationer, konventioner 
och med hjälp av dans och akrobatik 

skapas bilder som är vanligt förekom-
mande om ovanliga och oväntade 
situationer och ReAktioner. En ga-
tushow för familj och barn från 6 år.

När? 3/7 kl 13

VARA HÄR
Lätta ankare. Skaka loss. Gunga iväg 
med tre musiker i en luftballong, las-
tad med korta berättelser. Ballongen 
fyller vi med pop och jazz som får 
vibrera genom varma västafrikanska 
luftströmmar. Från 6 år.

När? 4/7 kl 13

SMASHING
En kärleksfull och humoristisk be-
traktelse av tenniskonsten med dans, 
teater och musik som uttrycksmedel. 
I fria associationer undersöker vi spel, 
spelplan och spelregler, något som 
kanske lika gärna kan vara metaforer för 
livet vi lever. För hela familjen. 20 min. 

När? 9/7 kl 13 & 14.30

HUNDEN
En lekfull clownföreställning om att 
hjälpa och att hjälpas åt. När Lola och 
Cous Cous skall öppna sin kebab-vagn 
får de besök av en mycket ensam 
hund. Högst motvilligt börjar kvinnor-
na att tycka om den, hunden blir de-
ras vän och förtrogna. Hur mycket ska 
man hjälpa någon annan? Från 4 år.

När? 10/7 kl 13

CIRKELINE, COCO OCH DEN 
VILDA NOSHÖRNINGEN
Moussa Diallo är nu redo med ett helt 
nytt album om Cirkeline och hennes 
vänner. Eva Kunda Neidek med 
Moussa Diallo Trio tolkar de nya låtar-
na på svenska och bjuder in barnen i 
Cirkelines universum. Från 5 år.

När? 11/7 kl 13

BARNENS DAG
En föreställning som på ett lekfullt 
sätt, med både barns delaktighet och 
musikens hjälp, berättar om
barnkonventionens olika artiklar. 
Berättelser och tankar om barns rätt 
väcks genom sångerna. Från 4 år.

När? 16/7 kl 13

i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används 
huset för barnkultur. Under sommaren flyttar vi ut vår verksamhet i parken. 

Bokning:  Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91 
 Helgföreställning bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20

Superdupersommar      på Barnens Scen!



DOCKEDANSEN
Följ med på en resa över Atlanten 
med sång, musik, lek och dans. Fram-
me i Amerika lär vi oss tala engelska 
och spela på en pilbåge. Det blir ett 
musikäventyr med svensk och ameri-
kansk folkmusik.

När? 17/7 kl 13

SJUNG MED PETTSON O FINDUS
En fartfylld och rolig föreställning fylld 
med sång och musik tillsammans med 
Sven Hedman och Fanny Wistrand. 
Många av de populära figurernas 
roligaste påhitt; när de tältar, sätter 
köttbullar, skrämmer räv och försöker 
baka pannkakstårta. Publiken får vara 
med och sjunga. Ålder ca 5-9 år.

När? 18/7 kl 13 & 15

VARGEN MINSKI OCH 
MARIONETTERNA
Den lilla vargen Minski möter en blyg 
men mycket musikalisk kanin, ett par 
kärleksfulla möss, och en dinosaurie-
kyckling som lägger ett mystiskt ägg 
i en talrik och färgrik marionettkollek-
tion. För hela familjen.

När? 23/7 kl 13

MIO, MIN MIO
Hjälp Mio och Jum-Jum att undgå 
spejarna, övertyga svärdssmidaren, 
ge brödet som mättar hunger, spela 
flöjt och framförallt besegra riddar 
Kato och befria alla barn som blivit 
förvandlade till fåglar. Med Teater 
Pegasus produktion. Från 5 år.

När? 24/7 kl 13

DEN SJUNGANDE BÄNKEN
Med fantasins hjälp kommer sångerna 
singlande från molnen och landar 
framför våra fötter! Välkomna stora 
och små till en sångstund där ”bitarna 
passar så bra ihop och blir till ett 
sjungande pussel”. Med Per Dunsö & 
Anna Lahmer. Från 3 år.

När? 25/7 kl 13

HOLOQUÉ
En mycket fin animations performance, 
där film och bild möter skådespelare 
i en fiktiv värld. Denna föreställning 
framförs i ett litet trähus/skal. Ett 
internationellt gästspel från Spanien. 
Från 5 år. Begränsade platser (16 st).

När? 30/7 kl 11, 11.30, 12, 12.45. 
15.30, 16, 16.30, 17.15, 17.45, 18.15
Var? Gräsmattan vid Terrariet

DET STORA SOPÄVENTYRET
Häng med på en svängig återvin-
ningssaga med vännerna Pricksan, 
Labbe och Mulle som ger sig ut
på en äventyrlig camping i luftballong. 
De dansar, sjunger och allt slutar i en 
glad sorteringsfinal tillsammans med 
publiken. Från 3 år.

När? 31/7 kl 13

JAM SIDE UP! 
Med Kif Kif sisters. Ett tvillingpar 
skojar om att vara identisk tvilling och 
framför en massa konster medan de 
kämpar mot rosa ballongmonster. En 
humorfylld föreställning med dans, 
akrobatik, i samspel med publiken. En 
komisk akrobatisk föreställning från 
Quebec i Canada, för barn 5-12 år.

När? 1/8 kl 13

FABIOLA OCH HUNDEN
Fabiola och hunden är en marionett-
teater från Italien. I surrealismens 
tecken handlar den om Fabiola och 
hur hon vill leka med hunden Guilio, 
men tappar tålamodet när hunden inte 
gör som hon vill. En föreställning med 
mycket charm som passar särskilt bra 
för vår yngre publik.

När? 6/8 kl 13

ALLT I EN RESVÄSKA
Clowncabaret. Ett imaginärt hotell 
med många resväskor. Vi befinner oss 
på 1930- talet, där en portier ackom-
panjeras av vacker musik i hans kamp 
mot ett överväldigande och växande 
kaos. Publiken uppmanas att leka 
med i ett poetiskt stycke med full fart. 
Ett internationellt gästspel från Italien. 
För hela familjen (barn från 3 år).

När? 7/8 kl 13

HÅRY STORY
Var kan hår växa? Växer det överallt? 
Med en stor dos fysisk komik, böjliga 
kroppar och håriga kreationer skapar 
M.P.A.C. en fantasifull värld av hår för 
hela familjen. I föreställningen möter 
du bland annat hårtvillingarna, som 
tack vare sin sammanväxta fläta kan 
utföra parakrobatiska
cirkuskonster, och damerna som gör 
allt för att presentera ett vackert yttre 
med sina udda frisyrer.

När? 8/8 kl 13

www.barnensscen.nu

Vara här

Hunden

Sjung med Pettson o Findus

Håry Story

Superdupersommar      på Barnens Scen!
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21/9 | Nalle och Beethoven JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

7/12 & 8/12 | Nalles julstämning ALEXANDER HANSON, DIRIGENT

25/1 | Nalles ABC JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

18/4 | Nalle möter monster JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

NALLEKONSERTER
Nallekonserter är ett kul sätt för generationer att njuta av symfonisk musik med Malmö 
SymfoniOrkester. För alla från 4 år och uppåt på Malmö Live. Köp alla Nallekonserter i 
ett paket, säkra din egna plats och få ett bättre pris. 

Boka din konsertserie på malmolive.se/mso/konsertserier
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INSPELNING AV SOMMARLOV
Sommarlov sänds varje dag 10/6 
t.o.m 16/8 kl 09.00 i Barnkanalen och 
på barnkanalen.se. Spelas in inför 
publik mån-fre kl 09-10.30 under pe-
rioden 10/6-15/8 och sänds närmsta 
vardag efter inspelningsdagen. Det är 
kostnadsfritt att vara publik och ingen 
föranmälan behövs. Samtliga sittplat-
ser är på gräs, så medtag gärna filt 
att sitta på. Vi förbehåller oss rätten 
att neka medhavda stolar alternativt 
hänvisa till utkanterna av eventområ-
det. Ta gärna med matsäck.

När? mån-fre mellan 10/6-15/8
Var? Beijers park, Kirseberg Malmö
www.svt.se/barnkanalen/sommarlov/

TEATERKOLLO, 
TEATER SAGOHUSET
Teaterkollo för barn och unga med 
funktionsvariationer. En vecka full av 
dans, lek och dramaövningar! I slutet 
av veckan är det föreställning med 
färdig kostym och scenografi som 
ses av familj och vänner. Teaterkollot 
är kostnadsfritt och vi bjuder på fika 
varje dag. Alla som vill kan vara med 
och alla övningar utgår från var och 
ens egna möjligheter! Kostnadsfritt.

När? v. 25 och v.32 
Var? Teater Sagohuset, Revingeg. 8, 
Lund, www.sagohuset.nu

ZUN ZUN – DET LÅTER! 
En bubblande föreställning av och 
med Teater Sagohuset och dans-
kompaniet Memory Wax som förenar 
dans och teater i rörelsens värld. 
Vardagsljuden får nytt liv och nya 
ansikten som skapar oväntade och 
lekfulla situationer. I en Zun Zun-värld 

är allting möjligt! Barn 1-3 år. 
Gratis.

När? 9-13/7
Var? Malmö Sommarscen
www.sagohuset.nu

FINAL I BARN-VISFESTIVALEN 
PÅ KULTUREN
Kom till Visfestivalens vistävling för 
nyskrivna barnvisor. Alla föräldrar, 
barn och intresserade som vill lyssna 
och rösta fram det vinnande bidraget 
går in fritt på Kulturen från kl 15.15, 
ange i entrén att ni ska besöka barn-
vistävlingen. Vi inleder med allsång för 
hela familjen innan vi har livefinal med 
de tre bästa bidragen.
Fri entré från kl 15.15.

När? 23/7
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.visfestivalenilund.se

HIGHFIVE 27/7 MED MARCUS & 
MARTINUS - SE FESTIVALER

NALLE OCH BEETHOVEN
Att Nalle älskar musik vet vi alla 
redan. Den här gången möter han 
en av sina stora favoriter: Ludwig 
van Beethoven! Det blir stort och 
pampigt ibland men också lågmält 
och försiktigt. För Beethoven har 
komponerat allt från Ödessymfonin till 
Månskenssonaten. Flera mästerverk 
skapade han till och med sedan han 
blivit döv. Otroligt eller hur? Kunde 
han höra musiken på annat sätt än 
med öronen? Detta vill Nalle ta reda 
på. Är ni också nyfikna på Beethoven 
och hans musik så följ med Nalle i 
jakten på svar! 

När? 21/9 kl 11,13,15

Var? Malmö Live Konserthus
040 34 35 00
www.malmolive.se

MYRIADER AV VÄRLDAR, 
MALMÖ OPERA
I Unga på Operans allkonstverk Myri-
ader av världar är din bebis både del-
aktig och medskapande. Scenografin, 
sången, dansen, kostymerna och 
musiken bjuder in till interaktion och 
skapar nyfikenhet kring färg, form, 
samspel och rörelse. En konstupp-
levelse för den allra yngsta publiken, 
3–18 månader. Utifrån koreografi, ljud 
och rum kan bebisar och vuxna ta del 
av scenkonst med utgångspunkt från 
den senaste forskningen om bebisars 
medvetande. Endast en vuxen/barn.
Biljettpris: vuxen & barn 240 kr. 

När? 26/9-19/10
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

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

När? Lör 19/10 kl 14 och 17
Var? Malmö Arena. www.bamselive.se

BARNiMALMO.SE12



21/9 | Nalle och Beethoven JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

7/12 & 8/12 | Nalles julstämning ALEXANDER HANSON, DIRIGENT

25/1 | Nalles ABC JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

18/4 | Nalle möter monster JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

NALLEKONSERTER
Nallekonserter är ett kul sätt för generationer att njuta av symfonisk musik med Malmö 
SymfoniOrkester. För alla från 4 år och uppåt på Malmö Live. Köp alla Nallekonserter i 
ett paket, säkra din egna plats och få ett bättre pris. 

Boka din konsertserie på malmolive.se/mso/konsertserier





Avgår dagligen från Norra Vallgatan 
(Mittemot Centralstationen)

BÅTTUR 
PÅ MALMÖS 

KANALER

www.stromma.se   
+46 (0)40-611 74 88
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RUNDAN SIGHTSEEING
Följ med oss på en båttur genom 
kanaler och under broar och se 
Malmö från ett annat perspektiv. 
Med personlig guide ges du en livfull 
guidning om historia, personligheter, 
byggnader och anekdoter. På bryggan 
vid båthuset har vi uteservering under 
hela sommaren. Café med nybakade 
kakor, pannkakor med grädde och 
sylt och mycket mera. Du kan själv 
komponera en fikakorg av det vi har 
att erbjuda. Korgen får du gärna ta 
med på turen.
Tid 50 min - guidas live på svenska 
& engelska. Biljetter: Vuxen 160 SEK, 
barn 6-15 år 80 kr, barn 0-5 år gratis

När? Dagligen, ca 1 tur/tim under 
högsäsong, tom 29/9 2019.
Var? Norra Vallgatan, mitt emot Cen-
tralstationen i Malmö
Tel. 040-611 74 88
www.stromma.se/malmo/batsightse-
eing/rundan/

GOBOAT I MALMÖS KANALER
Hyr en båt och ta med familj och 
vänner på en mysig dag i Malmös 
kanaler. Föraren av båten ska vara 
minst 18 år fyllda. Våra GoBoats har 
plats för upp till 8 gäster.
1 tim 499:-, 2 tim 899:-, 3 tim 1199:-

När? öppet kl 11-18
Var? Vid Rundan Sightseeing, Norra 
Vallgatan 60, 040 611 74 88
www.goboat.se

UPPTÄCK MALMÖ VIA ELBÅT - 
BOOK A BOAT
Ett kul äventyr med miljövänliga 
elbåtar som man kör själv i Malmös 
kanaler - kanske gör ni ert eget pirat 
äventyr? Ta med picknick, några goa 
vänner och ge er ut - Skepp o'hoj! 
Kul förslag om "Piratäventyr" finns på 
hemsidan bookaboat.se/pirataventyr. 
Upptill 12 personer om det är barn 
med. Självbetjäning – boka och åk 
som det passar er.
Pris från 590:-/h och båt.

Var? Norra Vallgatan 93, Malmö
040 – 643 48 81
www.bookaboat.se

KANOTSKOLA, 
MALMÖ KANOTKLUBB
Lär dig paddla i sommar! Det är gratis 
att delta i kanotskolan. Ålder: 9-13 år, 
Krav på simkunnighet: 200 m. Anmäl 
på hemsidan: www.malmokanot.se/
kanotskola/

När? 3-7/7 och 5-9/8
Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhus-
väg. Tel. 040-97 20 47
www.malmokanot.se

HYR KANOT, 
MALMÖ KANOTKLUBB
Vi hyr ut stabila canadensare. En tur 
runt kanalerna tar dig genom eller 
förbi 4 parker, under 20 broar och 
runt Malmö gamla stadskärna. Paddel 
och flytväst ingår, specialsits för rö-
relsehindrade finns att låna. Hyra per 
timme: 150:-/kanot. Veckoslut, Fre. 
kväll – Sön. kväll: 800:-/kanot
Bokning och information: veckodagar 
mellan kl 9-12 tel 040 97 20 47

Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhus-
väg, Tel. 040-97 20 47
www.malmokanot.se

FLOTTEN I MALMÖS KANALER
Ta med matkorg och njut av en mu-
sikalisk färd på kanalerna. Alltid med 
levande musik. Ni kan själva ta mat 
och dryck, eller så kan vi ordna. Turen 
tar cirka 1 tim o 45 minuter. 
Vuxen 200 kr, barn under 12 år 100 kr, 
Långtur fre-lör 260:- (gäller även barn)

När? Mån–lör kl. 18 & 20. Kl 20.00 
på fre-lör under juni-augusti har vi 
extra lång tur med dans på bryggan 
i parken. Vi seglar från mitten av maj 
till mitten av september. 
Var? Södertull, Malmö
Tel. 070-662 28 18
www.flottenmalmo.se

TRAMPBÅTARNA I MALMÖ
Trampa båt på kanalen genom Mal-
mös vackra parker. Ta med egen pick-

nick. Flytvästar finns att låna gratis 
med storlekar från 0-15 kg upp till 80+ 
kg. Pris per båt (max 4 personer):
30 min: 120 kr, 60 min: 180 kr, 90 min: 
240 kr, 120 min: 300 kr.

När? Alla dagar vädret tillåter:  
Juni-Aug: kl 11-19, Sep: kl 12-18 helger
Var? Amiralsbron, Raoul Wallenbergs 
Park, Malmö, Tel. 0704-71 00 67
www.cityboats.se

WAKEBOARD, MALMÖ
Malmö Wake Park, en wakeboard-
anläggning i Västra Hamnen. För alla 
åldrar så länge man är simmkunnig. 
Åkpassen börjar varje heltimme.
Vi kommer ha både wakeskola, pro-
va-på samt girls-on-board.
Öppet till slutet av september. 
Se tider för prova på och Wakeskola 
på hemsidan.

Var? Västra Hamnen
Tel. 0704-12 54 31
www.malmowakepark.se
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KUL I MALMÖ
En sajt med gratisaktiviteter för barn 
och unga! Aktiviteterna arrangeras av 
Malmös föreningsliv och av Malmö 
stad. Massor med lovaktiviteter!

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

SOMMARLOV I LUND
I sommar kommer det hända en 
massa kul för dig som har lov i Lund. 
Allt är gratis! Besök hemsidan för 
mer info.

www.lund.se/lovilund

FOTBOLLS VM I FOLKETS PARK
I sommar blir det återigen fotbollsfest 
med storbildsvisning i Folkets Park! 
Den 7/6 – 7/7 spelas fotbolls-VM i 
Frankrike och vi visar Sveriges matcher. 
Kom och heja fram våra damer! 
Livestudio med Cornelius Löfmark 
och inbjudna gäster.
Sveriges matcher i sommar:
11/6 kl 18.00: Chile – Sverige
16/6 kl 15.00: Sverige – Thailand
20/6 kl 21.00: Sverige – USA

När? 11/6, 16/6, 20/6
www.malmofolketspark.se/vm-i-
parken/

LILLA BLODOMLOPPET
I samband med internationella blodgi-
vardagen 14 juni för att uppmärksam-
ma blodgivning. T-shirt, medalj och 
frukt till alla. Tillåtet för föräldrar att 
springa med sina barn.

När? tors 14/6 kl 18-19:30
Var? Magistratsparken, Triangeln
www.blodomloppet.se

LEOS LEKLAND - 2 ST I MALMÖ
Kör flera pass på Leos i sommar! 
Välkommen till tusentals kvadratmeter 
lek, bus och äventyr – kör järnet i 
tigerrutschen, klättra uppför vulkanen 
och testa våra andra attraktioner! Vi 
har dessutom en minivärld för de allra 
minsta gästerna.
Vinn årskort! Och få ett fint diplom
Hur många steg hinner du med under 
ett pass hos oss? Köp vår stegräkna-
re och registrera dina steg så får du 
ett fint diplom och har chans att vinna 
ett årskort. 40 vinnare! Du kan tävla 
alla gånger du är på Leos!
Tävlingen pågår 14/6-18/8. 
Restaurang med fräsch meny och 
kalasrum som är något alldeles extra. 
Entré: Vuxna och barn under 1 år 
gratis, barn 1 år 85 kr, barn 2-17 år 
159 kr. Klippkort finns.

När? Vanligen kl. 10–19 (men 21/6 kl 
10-16, 22/6 kl 12-19, 1/7-11/8 kl 10-20).
Var? Stora Bernstorp & Stadiongatan 
24, Malmö, www.leoslekland.se

RIBBAN GREEN GOLF
Alla hål är unika och för de flesta 
finns två alternativa spelvägar med 
olika svårighetsgrad. Detta för att alla 
skall ha roligt och kunna tävla mot 
varandra. Green golf är en form av 
ban-/mini-/även tyrsgolf där banorna 
är större och upp byggda av naturliga 
hinder som bunkrar och porlande 
vattendrag med rejäla greener. Café.

Pris: Vuxen: 80:-/12 hål, 110:-/24 hål
Barn (tom 12 år): 40:-/12 hål, 60:-/24 
hål. Barnklubba i plast att låna fritt. 
Var? Vid T-bryggan på Ribersborg

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.
Se kurser och tider på hemsidan.

Var? RundoSund, Jan Waldenströms 
gata 7, Malmö. Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

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

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.    

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

www.rundosund.com

RULLSKRIDSKO-
            SKOLA

Välkomna till vår populära rullskridsko- 
skola måndagar 20/5 – 8/7
Vem: Barn och Ungdomar (ca 6-15 år)
Vad: Fokus på lek & lära sig åka inlines
Anmälan: www.skrinnaren.com



Pst! Många bad har lite olika öppettider under för-/eftersäsong och 
högsäsong - allt får inte plats här. Dubbelkolla innan ni åker dit!

PLASKDAMMAR I 
MALMÖ
I Malmö finns det tre plaskdammar 
som är öppna under sommarlovet.

FOLKETS PARK
Ny fin plaskdamm. I närheten finns en 
stor, nyligen upprustad lekplats och 
dessutom alla Folkets Parks övriga 
aktiviteter. Toaletter.

ROSENGÅRDS VATTENLEK-
PLATS
Plaskdammen är riktigt spännande 
och du hittar den på västra Rosen-
gårdsfältet, söder om Hårds väg. Här 
kan du åka linbana över vattnet, leka 
med fontäner och alla andra redskap 
som finns på lekplatsen. Toaletter.

RÖRSJÖPARKEN
Malmös största plaskdamm, ligger i 
den östra delen av parken - Drott-
ninggatan stör mindre än man kan 
tro. I närheten finns en lekplats och 
gräsytorna är inbjudande stora för 
barn med mycket spring i benen. 
Toaletter/dusch.

VATTENKVALITET
Alla plaskdammar har daglig tillsyn, 
då bland annat klorhalten mäts och vid 
behov åtgärdas. Vattenkvaliteten (bakte-
riehalten) testas regelbundet. 
Läs mer: www.malmo.se/Plaskdammar

FRILUFTSBAD

SEGEVÅNGSBADET
Utomhusbad med 50-m.bassäng, 
undervisningsbassäng, plaskdamm, 
simskola, skolverksamhet. Andra akti-
viteter som volleyboll, fotboll, lekplats 
och minigolf.

När? 1/6 - 23/8, Vardagar 10-19, 
Helger  10-18.
Var? Segesvängen 1, Malmö
Tel. 040-28 81 67
www.skran.se/om-segevangsbadet/

LINDÄNGSBADET, MALMÖ
50-m.bassäng, undervisningsbassäng 
samt en lite mindre plaskbassäng. För 
öppettider se hemsidan.

När? 20/5-25/8, vard 10-19, helg 10-
18 (andra tider för-/eftersäsong).
Var? Koralgatan 51, Malmö
www.malmosim.nu

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL
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LEKPLATSER

PÅSKLOV

BILAR & MOTORER

ROSENGÅRDSBADET
Friluftsbad med 50-m.utomhus-
bassäng och separat plaskpool för 
de minsta barnen. Kiosk även med 
lättare mat. Bada, ha picknick, lek 
och ha det skönt.

När? 6/6-11/8, Vardagar kl. 11-18, 
Helger kl. 10-17.
Var? Von Rosens väg 33, Malmö
Tel. 040-34 68 91, www.malmo.se

PUDE SJÖ 
Kommunal badplats i vackra omgiv-
ningar med bryggor och hopptorn. 
Stora grönytor vid badet. Fri entré.

Var? Pude sjö. Utmed väg 108, 1 km 
söder om Klågerup. www.svedala.se

KÄLLBYBADET, LUND
Friluftsbad med 4 bassänger - sim-
bassäng, barnbassäng, plaskbas-
säng, hoppbassäng med hopptorn. 
Beachvolley/fotbollslplan, lekplats 
och kiosk.

När? 10/6-18/8, Vardagar kl. 10–19, 
Helg kl. 10–17.
Var? Badarevägen, Lund
046-35 51 88, www.lund.se

SVEDALA FRILUFTSBAD
50-m. och 25-m. bassäng samt plask-
bassäng. Omklädningsrum, dusch 
och toaletter. Kiosk o grönytor . 

När? Prel. 1/6-25/8. Vardagar kl 10-20, 
Helger kl 10-17 med vissa variationer.
Var? Bökebergsgatan, Svedala
www.svedala.se/friluftsbad

VEBERÖDS FRILUFTSBAD
25-m.bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk.

När? Prel. 27/5-18/8. fr 13/6 öppet 
vardagar kl 10-19, helger kl 10-17.
Var? Näckrosvägen 6, Tel. 046-801 24
www.veberod.nu/veberodsbadet/

SANDBYBADET
25-m. bassäng (1,2 - 1,8 m djup), un-
dervisningsbassäng (0,8 m), babypool 
med rutschbana, dusch och bastu, 
volleybollnät, bollar och leksaker, 
lekplats. Kiosk.
När? Prel. 27/5-18/8, fr 10/6 öppet 
vardagar kl 10-19, helger kl 10-17.
Var? Hällestadsv 16, 046-582 32
www.lund.se

GENARPSBADET
25-m.bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk. 

När? 10/6-18/8, vardagar kl. 10–19, 
helger kl. 10–17.
Var? August Wallins väg 18, Genarp
Tel: 040 - 48 23 78, www.lund.se

DALBYBADET
Friluftsbad med 50-m.bassäng, 
barnbassäng och plaskpool. Kiosk.

När? 10/6-18/8, vardagar kl. 10–19, 
helger kl. 10–17.
Var? Lögarevägen, Dalby
Tel. 046-35 66 44, www.lund.se

BARA BADSJÖ
Bassäng samt barnbassäng, 
omklädningsrum, dusch, toaletter, 
kiosk och stora gräsytor. Bassängen 
är rundformad och har sluttande 
golv. Även barnbassäng. Omkläd-
ningsrum, dusch och toaletter finns. 

När? Prel. 1/6-25/8. Vardagar kl 10-
20, Helger kl 10-17.
Var? Henriette Coyets gata, Bara
www.svedala.se/friluftsbad

BRÅHÖGSBADET - 
STAFFANSTORP
50 m-bassäng, 3 m hopptorn, 
plaskbassäng, grönytor, kiosk. 

När? Utebad 25/5–25/8, Vardagar kl. 
9-19, Helger kl. 10-18.
Var? Storgatan 8, Staffanstorp
www.staffanstorp.se

SKURUPS FRILUFTSBAD
Tre bassänger, bastu, stort grönom-
råde, lekplats, kiosk, beachvolley-
bollplan och minigolfbana. 

När? 1/6 – 25/8, Vard kl. 12-19, Helg 
kl. 10-17.
Var? Vaktgatan 10. www.skurup.se

ANDERSLÖVS FRILUFTSBAD
25-m.bassäng o barnpool sluttande 
botten. Duschar, omklädningsrum, 
boulebana, beachvolleybollplan, 
sandlåda, grill och grönområde. 
Tillgänglighetsanpassade omkläd-
ningsrum och ramp i bassängen.

När? Prel öppet juni-aug. Vard 10-
19, Helger 10-18. Tel 0410-73 45 10.
Var? Idrottsvägen 6, Anderslöv
www.trelleborg.se
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MINI CITY BARNROLLSPEL
Sveriges första miniatyrstad inomhus. 
Prova rollspel där lek blandas med 
lärande. Bli brandman och släck en 
eld eller ta hand om påstigningen av 
ett flygplan i en flygplatsmiljö. Besök 
en polisstation eller var läkare. Vidare 
till bilverkstaden, bensinstationen och 
byggnadsplatsen. Missa inte heller  
laboratoriet, hårsalongen, bageriet, 
blomsterbutiken... På körskolan lär sig 
barnen grunderna i trafiken och styr 
sedan den ”egna bilen” runt Mini City. 
Barnkalas med två kul kalasrum.

www.minicity.se

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

www.t-rex.se

THE HOOK - SJÄLVLYSANDE
GOLFÄVENTYR
The Hook är Sveriges första självly-
sande minigolfbana i Pirates of the 
Caribbean-miljö. 15 självlysande banor 
där ni parerar mellan skeppsvrak, 
skattkistor och bläckfisktentakler. Efter-
åt 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

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

LASER ZONE – SOM DU ALDRIG
UPPLEVT DET FÖRUT
Laser Zone tar ’laser tag gaming’ till 
en helt ny nivå. I vår spelmiljö har 
utomjordingar landat med ett gigantiskt 
rymdskepp och förstört jorden som vi 
känner till den. Du kommer att kämpa 
mot dina motståndare i en surrea-

Köpcentrat Entré är en värld av upplevelser! 
listisk slagfältsmiljö med svart ljus 
och rykande byggnader,  svävande 
rymdskepp. 2-30 spelare per grupp 
- 20 minuter per spelomgång. Coola 
fest- och kalasrum. Lämpligt från 
ungefär 7 år.

www.laserzone.se

EXIT VR ESCAPE ROOMS - 
VIRTUELLT BLIR VERKLIGHET
Åldersgräns 12 år.
Sveriges första Virtual Reality Escape 
Rooms. I vår 3D-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. 
www.exitvr.se

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! 
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!

www.extremezone.se



På plan 2 på köpcentrat Entré hittar man numera 
The Hook som är en häftig självlysande minigolfba-
na. Japp minigolf inomhus! Atmosfäen är spännan-
de och man får en känsla av att befinna sig i Pirates 
of the Caribbean - coolt . Som bäddat för en kul 
avslappnad kväll med familj och vänner. Banorna är 
självlysande och ligger mellan skeppsvrak, skattkis-
tor och bläckfisktentakler. Passar hela familjen - en 
riktigt kul aktivitet att göra tillsammans.
I piratskeppet serveras piratmat och i Sköldpadds-
baren finns självlysande dricka. The Hook är en an-
norlunda och kul aktivitet som också passar perfekt 
för födelsedagskalas för både stora och små barn. 
Det finns fina kalasrum att boka. Vi kommer gå hit 
igen, gillar den avslappnade stämningen! 

Det här är ett riktigt coolt ställe för de lite äldre barnen 
(och övriga som gillar att spela och skjuta) i alla fall bör 
barnen nog vara ungefär 7 år eller äldre. Laser Zone är 
’laser tag gaming’ deluxe med spännande ljud- och ljus-
effekter, ett stort rymdskepp och massor av gömställen. I 
spelet har utomjordingar landat med ett stort rymdskepp 
och förstört jorden. Spelarna kämpar i detta slagfält med 
rykande byggnader och coolt ljus. Men man behöver 
hela tiden vara på sin vakt, fiender kan gömma sig precis 
var som helst - inklusive i det svävande rymdskeppet. 
Detta var en upplevelse som vi aldrig varit med om förut! 
Mycket adrenalin i omlopp där! Här finns också coola 
kalasrum, vem vill inte ha sitt kalas här!? Hit bör du ta 
dina spelglada större barn, och vuxna!

LASER ZONE – 
en riktigt häftig Laser Tag-arena

THE HOOK – 
självlysande minigolf

BiM har varit på Entré i Malmö:
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BILAR & MOTORER

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

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

SOMMARPROGRAM 13/6-11/8:
naturumskrylle@lund.se, 0761 33 53 73

Följ med på aktiviteter som 
trädklättring, fågelsångsvandring, 
småkrypssafari, bli en naturdetek-
tiv, skogsbad och familjeakrobatik.

AKTIVITETER DAGLIGEN TORS-
DAG TILL SÖNDAG 13/6-11/8. 
NEDAN NÅGRA EXEMPEL:

NATUR FÖR DE MINSTA (0-5 ÅR)
Vi upptäcker naturen tillsammans, 
leker och utforskar. Det går bra att ha 
med vagn. 

När? Varje fredag 14/6 till 9/8 (ej 19/7) 
kl 10-11
Var? Samling utanför naturum

TÄTÖRT, DEN KÖTTÄTANDE 
VÄXTEN
Stefan Andersson från Lunds Bo-
taniska Förening berättar om årets 
växt, tätörten, och om andra växter 
i Sularpskärret. Kostnadsfritt, ingen 
föranmälan.

När? sön 16/6 kl 12-14
Var? Samling korsningen Hardeber-
gaspåret och vägen mellan Sularp 
och Hardeberga.

FJÄRILSSAFARI
Promenad och fjärilsguidning i na-
turreservatet Rökepipan tillsammans 
med naturvägledaren Harriet Arnberg. 
Ta med fika och håv om du har men 
lämna barnvagnen hemma.
Kostnadsfritt. OBS föranmälan, se 
sommarlund.se.

När? tors 4/7, fre 19/7 kl 11-13
Var? Samling vid vattentornet i Dalby

FLADDERMUSSAFARI I GENARP
Cecilia Wide berättar om fladdermös-
sens fascinerande värld. Med hjälp av 
ekoljudsdetektor kan man lista ut vilka 
arter som finns i området. Kostnads-
fritt, ej föranmälan.

När? lör 6/7 kl 21.30-23.30
Var? Samling vid vattenmöllan, 
idrottsplatsen i Genarp

FLADDERMUSSAFARI I 
STADSPARKEN LUND
Cecilia Wide berättar om fladder-
mössens fascinerande värld. Med 
ekoljudsdetektor kan man lista ut vilka 
arter som finns i området. Kostnads-
fritt, ej föranmälan.

När? lör 3/8 kl 20.30-22.30
Var? Samling utanför Stadspark-
scaféet

MUSIKINSTRUMENT FRÅN 
FORNA TIDER
Hur lät musiken för 5000 år sedan 
och vad spelade de på? Tillsammans 
med musikarkeologen Cajsa S Lund 
får du prova på att göra och spela på 
några olika instrument. Kostnadsfritt, 
ej föranmälan.

När? sön 4/8, tors 8/8 kl. 12.45 o 14
Var? Samling utanför naturum Skrylle

FULLTOFTA 
NATURCENTRUM
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. Landska-
pet är omväxlande med djupa skogar, 
öppna gläntor och hagmarker.
Färdiga barnpromenader, naturcen-
trum, en ravin. Underbar natur.  Buss 
469 går från Höör till parkeringen. 
Hyr en egen stuga i en vecka, natt 
eller helg. Flera olika storlekar.

VILDA BIN, HUMLOR O FJÄRI-
LAR -  FLYGANDE UNDERVERK
Våra flygande insekter är vackra och 
spännande. Nässelfjärilen älskar 
nässlor för där lägger den sina ägg. 
Bin och humlor sköter om den 
livsviktiga pollineringen. Den här 
naturguidningen leder oss från små-
krypsutställningen och ut på ängen 
där vi testar håvar. Naturguide Sophie 
Tranborg från Naturbarn. För familjer. 
Rekommenderad ålder för barn 3-10 
år. Föranmälan krävs till fulltofta@
skanskalandskap.se eller ring 0415-
512 45. Anmälan gäller först när ni 
fått bekräftat svar. Kostnadsfritt men 
begränsat antal platser.
Kläder efter väder. Vi är både inom- 
och utomhus.

När? 16/6 kl 11-12.30 (samling 10.45)
Var? Samling 10.45 vid Fulltofta Na-
turcentrum, Kvarröd 4058, Hörby
Tel. 0415-512 45
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/fulltofta

SOMMARCAMP FÖR BARN
Varje sommar öppnar Stiftelsen 
Skånska Landskap upp Brinkesholms 
trädgård för sommarlovslediga barn 
tillsammans med vuxen. I år hyllar 

Sommar med  
naturum Skrylle

Sommarprogram torsdag till söndag 13 juni till 
11 augusti. Program finns på lund.se/naturum  

Ta busslinje 159 till Dalby Söderskog,  
Skrylle och Trollskogen.  
Se reseplaneraren  
på skanetrafiken.se
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vi de små krypen i naturen och varje 
dag upptäcker vi ett nytt litet djur och 
skapar det i färg och form. I skogen 
intill ligger Krypköping, en liten stad 
för våra småkryp att besöka. Det 
finns tipitält och hängmattor i träd-
gården för den som vill stanna över 
natten. Vårt dagsprogram för barn 
hittar du på www.skanskalandskap.
se/kalendarium
Anmälan/bokning för övernattning 
som kostar 50 kr/pers eller 100 kr/
familj. För bokning, läs mer på www.
skanskalandskap.se
Drop-in på Sommarcampen!

När? 24/6-7/7 dagligen kl 11-15
Var? Brinkesholms trädgård, Fulltofta 
strövområde. Kvarröd 4058, Hörby.
Tel. 0415-512 45

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

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

ARRIESJÖN
En dryg mil från Malmö ligger 
Arriesjön, en oas perfekt för kortare 
promenader och fågelrikedomen är 
stor. Här finns utsikts- och fiskeplatt-
formar, rullstolsvänliga stigar och flera 
grillplatser. Hinderbana för barn.
Buss - linje 144 från Malmö och Trel-
leborg tar dig hit och stannar en dryg 
kilometer från strövområdet.

Var? Arriesjön, Gavelbjärsvägen, Arrie
www.skanskalandskap.se

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN LUND
En oas mitt i staden. Här kan man 
t.ex. gå i växthusen bland regnskogs- 
och ökenväxter. Man kan även gå 
trädslingan och lära sig känna igen 
våra vanligaste träd och buskar, be-
söka den lilla naturlekplatsen samt ha 
picknick på  gräsmattorna. Café. 

Entreavgift: 20 kr.
Öppettider: Trädgården kl 06 – 21:30. 
Växthusen kl 11–15.
www.botan.lu.se

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 kafé.

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

GUIDAD TUR I TYKARPS-
GROTTAN
Vackra pelarsalar och långa labyrinter,  
gruvan är som hämtad ur sagorna. 
Här, 11 meter under jord, har scener 
ur filmen Ronja Rövardotter och Kulla-
mannen spelats in. Glöm inte ta med 
varma kläder, det är svalt här nere!

Vuxen 120 kr, Barn (6-15 år) 60 kr 
Familj 300 kr
När? Se dagar och tider på hemsidan
Var? Tykarpsgrottan, Hässleholm
www.tykarpsgrottan.net

DRESSINCYKLING TOMELILLA - 
FYLEDALEN
Här cyklar Du en mycket naturskön 
sträcka på en gammal järnväg ner 

i vackra Fyledalen. Start/mål Dres-
sinstationen, väg 11 vid Österlens 
folkhögskola. C:a 18 km tur och retur.

160 kr / pers. 2 pers. på varje dressin. 
Barn 2-6 år 80 kr. Start kl 9.30, 14 o 18.
www.dressin.se, 0417-10252

ROMELEÅSENS 
DRESSINCYKLING
Spåret slingrar sig i vacker natur från 
Björnstorp till Veberöd. Stanna till hos 
”Systrarna på Solhjulet” för en fika 
längs vägen eller köp glass/dricka i 
vår kiosk. ! 300:-/dressin. Säsong: 
April - Oktober. Tre pass: kl 9, 13 och 
17. Se hemsidan för mer info.

Var? Väg 11 mot Veberöd. Höger mot 
Björnstorp och Romeleåsen. 
Se vägbeskrivning på hemsidan.
Tel. 0705-747622
www.dressincykling.se

Sommarcamp 24 juni-7 juli i Fulltofta
Workshops dagligen. Bli krypletare. Gör bi-hotell. Spana 
fladdermus. Övernatta i tipi. Info på skanskalandskap.se

ROLIG AKTIVITET 

VID STRANDEN FÖR 

ALLA ÅLDRAR

www.ribbangreengolf.se
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KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com/program

SVERIGES NATIONALDAG
Lunds kommuns officiella national-
dagsfirande hålls i Kulturens park. Vi 
firar med körsång, tal och konsert. 
Fika på Kulturens café eller ta med 
egen picknick och sätt dig i parken. 
Fri entré hela dagen. 

När? 6/6 program från kl 14

MIDSOMMAR PÅ KULTUREN
Välkommen på traditionellt midsom-
marfirande! Klä midsommarstången 
tillsammans och dansa sedan till 
levande musik. Vi har öppet hela 
dagen kl 10–17! Vi klär gemensamt 
midsommarstången och reser den kl 
12.30. Sen blir det dans kl 13, 14, 15 
och 16 en halvtimme åt gången.
Folkdansuppvisning kl 14.30-15
Fika i caféet eller ta med egen pick-
nick som du äter i parken. 
Vuxen 130:-, 0-18 år gratis

När? 21/6 kl. 10–17

FAMILJEVERKSTAD SMYCKEN
Välkommen på familjeverkstad med 
pyssel på tema Smycken! Vi hämtar 
inspiration i utställningen Folkkonst 
& Design, i avsnitten Dräktmod och 
Bröllop. Därefter skapar vi egna 
smycken av diverse material. Från 5 
år. Ingen förbokning, samling i entrén.
Vuxen 130:-, 0-18 år gratis.

När? 25-28/6 kl 10.30-11.30

FAMILJEVERKSTAD MEDELTID
Välkommen på familjeverkstad med 
pyssel på tema medeltid! Vi inleder 
med en kort introduktion i utställning-
en Metropolis – Lund på medeltiden 
innan vi gör medeltida kunga- eller 
drottning kronor.  Från 5 år. Ingen 
förbokning, samling i entrén.
Vuxen 130:-, 0-18 år gratis.

När? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 kl 10.30-11.30

FAMILJEVERKSTAD 
HANS O GRETA
Välkommen på familjeverkstad med 
pyssel på tema Hans och Greta! Vi 
gör häxtrollspön och sprattelgubbar 
med inspiration från lekutställningen 
Hans och Greta, som ligger vägg i 
vägg med pysselverkstaden. Från 5 

år. Drop-in. Besök gärna lekutställning-
en före eller efter pysslet!
Vuxen 130:-, 0-18 år gratis.

När? 9-12/7 kl 10.30-11.30

LÖS HISTORISKA UPPDRAG
Lös uppdrag med hjälp av historiska 
karaktärer som du möter på vägen! En 
mystisk folktro-varelse möter barnen i 
entrén och skickar ut dem på ett rafflan-
de uppdrag i museets olika miljöer. Till 
hjälp får alla en karta att följa. Längs vä-
gen möter barnen historiska karaktärer 
som kan lära dem om livet förr och hjäl-
pa dem att klara de olika utmaningarna. 
För barn från 6 år, i vuxnas sällskap. 
Ingen förbokning, ingår i entréavgiften. 
Samling i entrén. Start kl 13 eller 14.30.  
Barnen måste vara klara senast kl 16. 
Vuxen 130:-, 0-18 år gratis

När? 16-19/7, 23-26/7 kl 13 eller 14.30 
(slutar kl 16)

STAFFLIMÅLERI FÖR BARN
Vi målar utomhus i vår fina park. 
Pedagog Olle Ekström lär ut grunderna 
i akvarell målning och barnen får måla 
vid stafflin i museiparken. Material ingår 
och målarskjortor finns att låna.
Lämpligt för barn 5–12 år. Drop-in, ingår 
i entréavgiften.

När? 6-9/8  kl 13-14.30

FAMILJEVERKSTAD: 
GRAFIK À LA KATJA
Vi inleder med en snabb titt i utställning-
en om modeikonen Katja of Sweden. 
Efter det skapar vi kollage i 60- och 
70-tals stil. Från 6 år. Ingen förbokning, 
ingår i entréavgiften.

När? 14/9 kl 13-14.30

ÖSTARPSDAGEN
Vi avslutar sommarsäsongen med 
visningar, byggnadsvårdsförevisningar, 
barnteater, pyssel, hantverk, växtförsälj-
ning och mycket mer. Entré 60 kr/vuxen. 

När? 25/8 kl 11-16
Var? Kulturens Östarp, Sjöbo

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

Upplev konsten tillsammans! Moderna 
Museet är ett av Europas ledande 
museer för modern och samtida konst, 
med en samling från 1900-talet och 
framåt. Kopplat till utställningarna ges 
ett spännande pedagogiskt program 

för stora som små, samt en rik 
programverksamhet. Moderna 
Museet är en statlig myndighet med 
det nationella ansvaret att samla, 
bevara, visa och förmedla modern 
och samtida konst.

FAMILJEVISNING BLUE IS 
THE COLOR OF YOUR EYES, 
MAJLIS AGBECK OCH JOHAN 
RÖING 
Under visningen finns det gott 
om utrymme för de frågor och 
funderingar som konst kan väcka. 
Visningarna tar ca 45 minuter och 
rekommenderas från 4 år och 
uppåt. Begränsat antal platser, först 
till kvarn. Fri entré!

När? 23/6 kl 13

FAMILJEVERKSTAD 
Med utgångspunkt i någon av de 
aktuella utställningarna experimen-
terar vi i Verkstan. Från 4 år. Be-
gränsat antal platser, först till kvarn. 
Barn måste ha med sig ansvarig 
vuxen. Fri entré!

När? 30/6 drop-in kl 11.15-15 

FAMILJEVISNING WARHOL1968
Denna gång tittar vi närmare på ut-
ställningen Warhol 1968. Under vis-
ningen finns det gott om utrymme 
för de frågor och funderingar som 
konst kan väcka. Visningarna tar 
ca 45 minuter och rekommenderas 
från 4 år och uppåt. Begränsat antal 
platser, först till kvarn. Fri entré!

När? 21/7 kl 13

FAMILJEVERKSTAD 
Med utgångspunkt i någon av de 
aktuella utställningarna experimen-
terar vi i Verkstan. Från 4 år. Be-
gränsat antal platser, först till kvarn. 
Barn måste ha med sig ansvarig 
vuxen. Fri entré!

När? 28/7 drop-in kl 11.15-15 

MALMÖ MUSEER
Välkommen till Malmöhus Slott, 
Teknikens & Sjöfartens Hus, 
Kommendanthuset m.m. Entréavgift 
museiområdet på Malmöhusvägen 
(gemensam biljett) med Slottshol-
men och Teknikens och Sjöfartens 
hus. Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 
år fri entré, vuxen 40 kr.

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

BAD
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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/

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 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.

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

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 traditionella sällskapsspel och 
datorspel.
Entré och öppettider: Se hemsidan

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

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 
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NÅGRA BARNFILM-
PREMIÄRER UNDER 
SOMMAREN

MYSTERIET OM HERR LÄNK 
Ett storslaget äventyr om charmige herr 
Länk, den siste av sin art, som länge 
längtat efter sällskap och en plats där han 
hör hemma. För att hitta sina kusiner långt 
borta i mytomspunna dalen Shangri-La, 
tar han hjälp av Lionel Frost, världens 
bäste upptäckare av mytologiska varelser. 
Tillsammans med talangfulla äventyrer-
skan Adelina Fortnight, ger de sig ut på en 
rolig och nervkittlande resa runt jorden för 
att leta reda på herr Länks förlorade familj. 
Svenska röster av:  David Hellenius, Per-
nilla Wahlgren, Ola Forssmed mfl.

När? Premiär 14/6

KLARA KO OCH ÄPPELTJUVEN
De norska barnens favoritfilm nr 1 kommer 
nu till Sverige! Den lilla koflickan Klara har 
en dröm – att bli en stor popstjärna! Varje 
dag tränar hon framför spegeln och när 
det plötsligt dyker upp en inbjudan från 
hennes far är lyckan total. Han är nämli-
gen rockstjärna, så han ska kunna hjälpa 
Klara med hennes karriär. Men det är bara 
vad hon tror. När de träffas på hans gård 
inser hon snabbt att pappa bara är en 
vanlig äppelpajbagare. Och dessutom har 
han drabbats av Galna kosjukan.

När? Premiär 5/7

MIRAÏ, MIN LILLASYSTER
En poetisk och tankeväckande saga. En 
hyllning till barndomen och fantasin.
När 4-åriga Kuns mamma en dag kommer 
hem med en lillasyster förändras hela 
hans värld. Lyckan blir snabbt till besvi-
kelse då hon tar all uppmärksamhet. Men 
allt tar en överraskande vändning när 
han genom en förtrollad trädgård träffar 
sina äldre släktingar och tas på magiska 
äventyr med sin lillasyster från framtiden. 
Och plötsligt förstår han världen på ett 
helt nytt sätt.

När? Premiär 26/7

BARNENS BIOGRAF JUNIORA
Varje fre-sön (och ibland i veckorna) 
visas riktigt bra film för barn 2-12 år, 
nyproducerat eller gamla klassiker, spel-
filmer och animerat. Vi har dessutom 
ofta kringarrangemang till filmen!

Var? Friisgatan 19 D, Malmö
Biljettkassa tel. 040 - 611 20 97
www.juniora.bio / www.panora.nu

FILMTAJM
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Konsten väntar på dig 
runt hörnet! 
På Moderna Museet Malmö finns det något för hela familjen. 
Fri entré! 
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SOMMARLOV I 
VATTENHALLEN - 
NYFIKEN PÅ VETENSKAP

SOMMARLOVSPROGRAM:
18 juni–10 augusti har Vatten-
hallen öppet för allmänheten 
tisdag till lördag kl 10-16.
Obs! Midsommarhelgen 21-24/6 stängt.

Planetarievisningar ges varje dag då 
Vattenhallen är öppen, kl 13 & 14. 
Wednesday and Saturday at 12.00 - 
planetarium show in English. 
Biljetter till en visning köps i recep-
tionen. Rek ålder, från 5 år. 

ExperimentExpressen befinner sig 
ute i länet för att roa ung och gammal 
med spännande experiment. 
12-16/8 på Malmöfestivalen, Barn-
landet

Under sommaren ingår SHOWER i ert 
besök, tisdag och torsdag kl 12.00:

VATTENHALLENS
AKTIVITETER/SHOWER:
Passar alla från 5 år och uppåt.
Alla Shower börjar kl 12.

Atomresan 18/6, 20/6, 6/8 och 8/8.
Robotshow 25/6 och 27/6. 
Quantumshow 2/7 och 4/7. 
Fossiler med Johan 9/7 och 18/7. 
Ljudshow 11/7. 
Hjärnshow 16/7. 
Kemishow 23/7 och 25/7. 
Bajsresan 30/7 och 1/8. 

Under sommaren har vi roliga och 
häftiga upplevelser på 
SommarlovsXtra: 
Programmering - v.25-26
Mera Kemi - v.27 och v.31 

Life Science - v.28 och v.32
Matematik - v.29
Jorden/klimatet genom tiderna - v.30

Lyssna när forskare sommarpratar 
om intressanta ämnen i Vattenhal-
len på fredagar kl 12.
Program på: www.lth.se/vattenhallen

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. Experi-
ment som berättar om hur atomen är 
uppbyggd, elektronens excitation och 
den allmänna gaslagen. 

HJÄRNSHOW
Med experiment reser vi från stenåld-
ern till modern tid med hjälp av män-
niskans nyfikenhet och finurlighet. Vi 
testar 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! 

KEMISHOW - MOLEKYLER FINNS
En spektakulär kemishow med fyra 
olika teman: gaser, färger, ljus och 
bränder och explosioner. Showen är 
45 minuter med 2-3 kemister på scen, 
musik, ljus och ljud. En hisnande resa 
i kemins underbara värld.
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 glyt-
tar från 3 till 100 år! En föreställning 
som hon har skapat för alla som fort-
farande 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 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. 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.

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

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

VATTENHALLEN  Upplevelser och experiment med naturvetenskap och teknik. 

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

Ny� ken på vetenskap

Öppet lördag-söndag 
och skollov, kl 12-17

Experiment    Shower
Byggsatser     Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

 | 
 | 

SOMMARLOVSÖPPET 18 juni-10 augusti 2019, kl 10-16 
Midsommardagarna 21-24 juni har vi stängt!
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GLIMMINGEHUS
Var? Hammenhög på Österlen
www.raa.se/glimmingehus

DE 10.000 RIDDARNAS DAG 
Riddare och allt som hör därtill. Rid-
daruppvisningar med Riddarsällskapet 
Silfverfalken. Fäktningsuppvisningar 
med Malmö Historiska Fäktskola.
Ponnyridning i parken (separat avgift)
Aktiviteterna stänger kl 17 och då 
avrundas dagen med en borgvisning. 
Pris: 120:- vuxna, 40:- barn 7-16 år. 

När? 15/6 kl 10-17. Borgen 10-18.

LEVANDE GLIMMINGEHUS
Stort medeltidsläger! Du möter läger-
liv, medeltida matlagning, soldater, 
hantverk, tidsenliga kläder – allt från 
tiden runt 1470. I borgen och på om-
rådet lever medeltiden upp igen för tre 
dagar. Huvudarrangör är Companie 
of Saint Sebastian, men många fler 
medeltidsgrupper medverkar. Olika 
shower och visningar under dagarna. 
Pris: 120:- vuxna, 40:- barn 7-16 år. 

När? 19-21/7 kl 10-18

GYCKELDAG PÅ GLIMMINGEHUS
Nu i ny skepnad, och med Gycklar-
gruppen Pest & Kolera! Gycklarskola 
med Ann där du kan prova på att 
jonglera, trixa lite med en diabolo, 
snurra tallrik och mycket mer. Utmana 
gycklarna Jakkin och Anton på ett 
trick eller två. Hur svårt kan det vara? 
Pris: 120:- vuxna, 40:- barn 7-16 år. 

När? 24/7, Gyckeldagen kl 10-17, 
borgen öppen till 18.

TORNERSPEL PÅ GLIMMINGEHUS
När Riddarsällskapet Silfverfalken 
bjuder upp till Tornerspel så smäller 
det på riktigt: lansar, svärd och sköl-

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER & MUSIK

SAGOR PÅ BIBLIOTEKEN

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT! SKATEBOARD

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ

MINIGOLF & BOULE

HÄSTKUL

MÄSSOR & MARKNADER

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

LEKPLATSER

ROLIGT PÅ HÖSTLOVET!

BILAR & MOTORER

VIKINGAR & RIDDARE
dar blänker ikapp med rustningarna. 
Gycklare och musiker underhåller 
också under kvällen. Inget förköp, 
inga bokningsbara platser.
Vuxna 150kr, barn 3-6 år 50kr. Det går 
bra att betala med kort och swish. 
Biljetten berättigar också till besök i 
borgen som är öppen till kl. 19.

När? 6/8 kl 19-ca 20.30

BARNTILLÅTEN SPÖKVANDRING 
PÅ GLIMMINGEHUS
Följ med på en tur genom borgen 
där ni kommer att få höra om och 
träffa på spöken ur borgens 500-åriga 
historia. Efteråt ges möjlighet att träffa 
spökena och bearbeta upplevelsen…
För barn från 7 år, tillsammans med 
vuxen. Endast en vuxen per barn.
Pris: Vuxna: 250:-, barn 7-16 år: 150:-. 
Förbokas, ring 072-7025990.

När? 10/11 och 17/11 kl 15 och 17

VIKINGAMUSÈET 
FOTEVIKEN
Var? Foteviken, Höllviken
www.fotevikensmuseum.se

VIKINGAVECKANS FÖR-
MARKNAD, FOTEVIKEN
Aktiviteter för alla åldrar, möt vikingar 
från hela världen som visar sina hant-
verk samt försäljning av vikingatida 
varor. Vuxen: 110:-, barn: 6-15 år 40:-, 
familj 2 vuxna + 2 barn eller fler: 250:-

När? 24-27/6 kl 10-17

VIKINGAMARKNAD
Sveriges största vikingamarknad, 
Halör marknad i Fotevikens Vikingaby. 
Hantverkare från olika länder köpslår 
och mäter sina krafter i vikingaspor-
ter. Ca 500 vikingar från hela världen 
kommer för att delta. Fullt av aktivite-
ter i vikingastaden med mängder av 
marknadsstånd. Tävla i stångstötning, 
dragkamp, vikingaruset etc.

Vuxen 150:-, barn 50:-, familj 300:-.

När? 28-30/6 kl 10-17 (29/6 10-19)

BARNENS VECKA PÅ FOTEVIKEN
Aktiviteter för alla åldrar. Spännande 
vikingasagor, historiska lekar och olika 
hantverk. Barnen kan gå med i Harald 
Blåtands Vikingaklubb. 
Aktiviteter kl 11-15. Vuxen: 110:-. 
Barn: 6-15 år 40:-. Familj 250:-.

När? 15-21/7 kl 10-17

FAMILJEVECKA PÅ FOTEVIKEN
Aktiviteter hela dagen, för hela 
familjen. Möt stadens befolkning, se 
hur de levde, roade sig och verkade 
på sina gårdar en helt vanlig dag 
då Harald Blåtands släkt härskade. 
Ttävla i vikingalekarna. Aktiviteter kl. 
10.30-16. Vuxen: 110:-. Barn: 6-15 år 
40:-. Familj 250:-.

När? 5-11/8 kl 10-17

VIKINGATIDA SKÖRDEFEST
Aktiviteter för alla åldrar. Försäljning 
av hantverksprodukter, årets skörd, 
mat, vikingatida lekar, fackeltåg och 
ett höstbål på lördagen. Bågskytte för 
alla, lekar för barnen. 

När? 7-8/9 kl 10-17

SLAGET OM TRELLEBORGEN 
Vikingamarknad, känn doften av el-
darna, mys på vikingsgården och heja 
på din favoritkrigare. Bröllop på vi-
kingavis under fredagen. Trelleborgen 
är en rekonstruktion från vikingatiden. 

När? 5-7/7 kl 10-17
Var? Trelleborgen. www.trelleborg.se

VIKINGAFESTIVAL FRÖJA THING 
En helg om året samlas handelsresan-
de, hantverkare, vikingar och andra 
tillresta vid Lödde å för att handla, 
utbyta nyheter och umgås - precis 
som för 1000 år sedan. 
Vuxna 70:-, Barn under 15 år 50:-.

När? 13-14/7 kl 10-17 
Var? VikingaTider, Löddeköpinge
www.vikingatider.se

MEDELTIDSFESTIVALEN I LUND
Välkomna att fynda på marknaden, 
underhållas av gycklare och spelemän 
samt förundras över riddarnas mod 
och färdigheter! Det är fri entré till 
festivalen samt riddarspelet! 

När? 15/6 kl 11-17 & 16/6 kl 11-16
Var? Folkets park, Lund
www.medeltidsfestivalen.com

Glimmingehus - en riktig riddarborg!

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

Öppet dagligen

Massor av aktiviteter
Riddardag 15/6
Stort medeltidsläger 19-21/7
Gyckeldag 24/7
Tornerspel 6/8
OKNYTT - Väsenutställning fr. 1/9

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

BARNiMALMO.SE 27



Barn i Malmös 111 UTFLYKTSFÖRSLAG
4H-gårdar på flera platser - gosa med djuren
Ale Stenar, skeppssättning m utsikt, Kåseberga
Alnarpsparken, picknick och ta med tex boll
Alpackatrekking, vandra med en egen alpacka
 Alpacka & Älg Ekofarm, Västra Torup
Bakken, nöjespark Danmark
Barnens gård, Lyckeby
Bokskogens Hitta Vilse, Torup Bara
Bonbon Land, nöjespark Danmark
Borgarparken i norra Lund, stor plaskbassäng 
Borstahusen i Landskrona – fiska krabbor
Botaniska trädgården i Lund, regnskog o öken
Camp Adventure, Danmark - zipline, klättring,    
 superhäftigt "skogstorn" 135 m högt
Christinehofs slott - fladdermussafari
Dalby Stenbrott – hoppa fr klippor, bada, grilla
Dalby Söderskog, vacker lövskog
Den blå planet, akvarium Danmark
Denningarums Gård, Broby - sommaräventyr
Dressincykling i Björnstorp, Klippan el. Tomelilla
Eriksgårdens bärbuffé, Sjöbo
Experimentarium, Danmark
Falsterbo strandbad - naturrum o aktiviteter
Flygmuseet i Ängelholm (Valhall)
Folkets Park Malmö - massor med kul
Fotevikens Vikingamuséum
Fredriksdals Friluftsmusém, Helsingborg
Friluftsbad finns det många - testa något nytt
Frostavallen sjö, fin natur för aktiviteter
Fulltofta Naturcentrum - sov i vindskydd
Glimminge station - bo i tågvagn, fiska
Glimmingehus - känn historiens vingslag
Hallamölla, Skånes högsta vattenfall
Hallongården, Trelleborg, plocka bär o fika
Helsingborgs Djur- och Lekpark
Hembygdsparken i Ängelholm
High Chaparall - lek cowboys för en dag
Hovdala slott
Hovs Hallar, Båstad
Ivö klack, Kristianstad – kolla fossiler
Järnvägsmuséer i Ängelholm o Kristianstad
Kannibalmuséet i Önneköp
Karlshamn Kreativum Science Center 
Karlslunds djurpark, Landskrona
Kiviks Musteri, äpplen i alla former
Krageholmssjön, fin promenad
Kristianstad naturrum Vattenriket - lär om fiskar
Kullaberg naturreservat - hisnande branter o vyer
Kulturen i Lund med hus från förr,  lekutställning
Kungsbygget Äventyrspark, sommarrodel o zipline
Kungshaga gård med djur och café i Höllviken
Laveldelmorgon på Österlenkryddor i Köpingebro
Lekoseum Brio, Osby - lekstationer för leksugna
Leksaksmuseet Eslöv, nostalgi för vuxna
Leos Lekland - skojigaste stället en regnig dag
Livets museum, medicinskhistoriskt, i Lund
Lödde å, paddla från Löddeköpinge
Löddeköpinge tisdagsträffar - för bilentusiaster
Malmö muséer med tekniska museet o akvariet

Malmö Reptilcenter, Folkets Park
Marsvinsholms slott, ro 
Mossagården i Veberöd - handla ekologiskt
Naturum i Kristianstad
Nimis, The Royal Republic of Ladonia, Mölle
Odensjön, Röstånga
Palmbussen, röd dubbeldäckare som i London kör    
Trelleborg - Smygehuk
Pannkaksladan, Höganäs - gottgottigottgott
Piratsegling med T/S Sarpen i Simrishamn
Plaskdammar i Malmö: Folkets Park, Rosengård,    
Rörsjöparken
Plaskdammen på Klostergården i Lund
Rundan i Malmö, båttur genom kanaler och under broar
Rönne å, padda från Stockamöllan
Rövarkulan vid Rolsberga, grilla
S:t Hans backar i Lund m Sankt Hans gården djur
Sandhammaren - spring barfota i sanddynerna
Skrylle - boka grillplats m tillhörande vindskydd
Skånes djurpark, titta på djuren 
Sofiero slott, Helsingborg
Stall Stingsons hästäventy i Osby
Statarmuseet i Torup
Stenshuvud med naturum & Annorlunda café
Svaneholmssjön, ro ut och fiska
Söderåsens Nationalpark
Sövde Musteri - lämna era äpplen för mustning 
Tirups Örtagård, Staffanstorp  - naturlekplats
Tivoli, Danmark
Tosselilla, Tomelilla
Trolleholms slott
Trollskogen i Torna Hällestad
Tropikariet Helsingborg, klappa läskiga djur
Tykarpsgrottan - ge er ner i underjorden
Upzone höghöjdsbana i Ängelholm
Wanås - cool skulpturpark i Knislinge
Vattenhallen i Lund - kanske titta på stjärnor
Ven, hyr cyklar och cykla på upptäcksfärd
Vikingatider, Löddeköpinge
Vångabacken - Hill Rolling i slalombacken
Ystad Djurpark - titta på djuren och bada
Zoo, Danmark
Ångtåget Brösarp - St Olof
Ängavallen Vellinge, grisar och mat
Äventyrscampen i Sövde - drop-in 
Gå barfota och bada i Kronoskogen, Tjörnedala eller 
 Vitemölla strövområden
Fågelspana i Möllerödssjö strövområde
Vandra och kika efter vilda djur på mossen i Djurholmens   
 strövområde
Cykla mountainbike på cykelslingan i Bockeboda strövområde
Ordna kvällspicknick i Arriesjön med grillplats, bad,  hinderbana
Klättra i klippor i Klåveröds strövområde
Häng på sommarcamp i Fulltofta strövområde
Sov över i vindskydd i skogen i Vedema strövområde
Heldagsvandra med kompisar i Snogeholms    
 strövområde och övernatta i stuga
Se kossor i skogen i Grytåsa strövområde



Islands Brygge – salta bad mitt i storstaden!
Islands Brygge är som en väldigt stor badbrygga, med bad till både stora och 
små. Grunda barnbad eller bråda djup för den som vill hoppa från hög höjd. 
Ett grönområde där man solar, äter sin take away-pizza eller bara hänger. Här 
blandas barnfamiljer och tonåringar, restaurangbesökare och badglada.  En sak 
är säker: Islands Brygge är så mycket sommar i storstaden det kan bli.
Ta sig hit: Ta havnebus 991 från Nyhavn så är du här på ett kick. Och får lite sightse-
eing på köpet! Öppet: 1 juni – 30 september
Det finns ingen entré till Islands Brygge, hela badområdet är gratis och bevakas av bad-
vakter. Mat-tipset: Slå dig ner på Kulturhuset och dyk ner i deras sommar-grillbuffé 
med DJ:s toner i bakgrunden. Avslappnat för både stora och små.

Köpenhamn på cykel!
Gör som köpenhamnarna och upplev staden på cykel. Det finns gott om 
ställen som hyr ut cyklar i olika storlekar och varianter – från vanliga cyklar till 
Christiania-cyklar, barncyklar, cyklar med barnstolar etc. 
Varför inte ta (delar av) Havneringen – en 13 km lång gång- och cykelbana 
som passerar Köpenhamns kanaler och vattendrag, bl.a. Islands Brygge, den 
nybyggda Inderhavnsbroen, coola Christianshavn och klassiska Nyhavn. Den 
som vill lära sig lite mer om Köpenhamn kan bege sig på guidade cykelturer. 
OBS: Busshållplatserna i Köpenhamn ligger ofta på cykelbanan, så du som cyklist 
måste stanna för att inte köra på dem som går av och på bussen. Kan vara bra att 
veta för alla involverade..!

Sommar i Köpenhamn!

Pandor på Zoo!
I april kom två söta pandor, Mao Sun och Xing Er, hela vägen från Kina till Zoo 
och Köpenhamn drabbades minst sagt av pandafeber. Och det är inte bara de 
gulliga pandorna som har fått en ny anläggning, här finns även en sprillans ny 
restaurang, Bistro Panpan, där man kan njuta av fransk-asiatisk fusion-food 
med obehindrad sikt till de söta kinesiska nallarna. Den som hellre vill ha 
picknick kan med fördel slå sig ner i en av de två parkerna som omger zoo, 
Frederiksbergs have på ena sidan och Søndermarken på den andra. 
Barn under 3 gratis. Barn 3-11: 105 DKK. Övriga: 195 DKK.  Läs mer på www.zoo.dk

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

Storstad, sol och salta bad. Men vad finns egentligen bortom Tivoli och Ströget en vacker sommardag?

scanditravelerblog.com  
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Varsågod - Barn i Malmös GOFIKA-KARTA
Ta med på utflykten så du inte missar någon godbit längs vägen! Men tänk på att alltid kolla öppettiderna!

PS Inga garantier för att de har öppet eller att de ens finns kvar. Men vi vet med säkerhet att det finns nya guldkorn för dig att upptäcka här!

Café Killeröd, Båstad - bästa utsikten med guldkant

Solbackens Wåffelbruk i Båstad – doftande kaprifol och milsvid utsikt

Lillaro, Förslöv - in the middle of nowhere men bara på söndagar

Albertsgården, Farhult Ängelholm – rofylld 1800-talsgård där tiden stått still

Flickorna Lundgren på Skäret - korsvirke o kaffe i kopparkanna

Krapperups Slottscafé, Nyhamnsläge – hembakat under stora kastanjen

Pannkaksladan, Höganäs – pannkakor på längden och tvären

Linnéaträdgården Helsingborg - mysigt åt det lunchiga hållet

Tomatens Hus, Vallåkra – tomater i alla former och smaker

Wallåkra Stenkärlsfabrik, Vallåkra - njut av fika i fin miljö

Flinckmans Café, Sireköpinge – högsta nostalgifaktor

Café Borgstugan, Trollenäs slott – historiens vingslag

Bjärreds Saltsjöbad - brunch på helgen, basta o kallbada

Långa Längan, Bjärred – korsvirkeslänga vid havet 

Katrinetorp, Malmö – mysig herrgårdsträdgård

Slottsträdgårdens Café, Malmö – serverar ekologiskt

Botaniska trädgården i Lund – fika och titta in i regnskogen

Skrylle naturreservat – caféet eller boka en grill och fixa eget

Tirups Örtagård – mysig trädgård naturlekplats för klättersugna barn

Systrarna på Solhjulet, Veberöd – gårdscafé med djur o klätterställning
Torna Hällestad Lanthandel – bre din egen macka eller ät brunch på helgen

Vismarlövs Café & Bagarstuga, Klågerup – kakbuffé i gammal Skånegård

Torups Slottscafé, Bara - fika eller sopplunch i slottsstallet

Wasabi Orangeri Café och Butik, Oxie – väderskyddad gofika

Anita på Börringekloster, Svedala – café o gårdsbutik m ekologiskt

Farmor Idas Café, Vellingeblomman – titta på blommor och fika

Kungshagagård i Vellinge/Höllviken, fika, vandra med Alpackor, rida miniponnys

Lotta på Åsen, Ljungbyhed - våfflor och kakbuffé i charmig trädgård 
Vildrosor & Höns, Perstorp - sekelskfitesmiljö rekommenderat av White Guide Café, igen

Fröknarnas café Hovdala slott - vacker miljö med utsikt över Hovdala slott
Glassbåten i Åhus - 40 olika glassmaker så inget för dig med beslutsångest

Blåherremölla Kvarnmuseum, Maglehem - enklare fik i kvarn
Fricks Spettkaksbageri & Trädgårdscafé, Billinge – nybakade spettkakor i rosenträdgården

Café Old Fashion Höör – trädgårdscafé med hembakat 
Cafe 7088, Hörby – himmabakat i mysig gammal skolmiljö

Gul retrobutik o bonnakafe i Kölleröd - bohemiskt nostalgiskt 
Kaffestugan Alunbruket, Brösarp – som på mormors tid
Fridens gårdskrog Mellby Kivik - för att du älskar pizza 

-bakad i vedeldad stenugn, men boka innan

Mossagården Veberöd - fika, hälsa på djuren, handla ekologiskt
Sjöbo Kaffestuga -  fika i skogsgläntan

Madame Blå, Skåne Tranås - hemtrevligt café & fransk bistro
Drömbageriet i Komstad - White Guide Café rekommenderar

Karlaby Kro Tommarp - afternoon tea fredagar och lördagar 
-fast helst skulle man vilja stanna över natten

Hylkegården, Brantevik – fika i mysig allmogemiljö
Backagården Växthuscafé, Kåseberga – mysigt inne & ute

Olof Viktors Glemminge – fin gammeldags trädgårdsfika
Åbergs Trädgård & Café Ystad - fika och titta på fina växter

Fritidsbaren, Ystad – på strandcaféet bakas 
världens godaste wienerbröd

Café Smyge - räkmacka på Sveriges sydligaste spets
Hallongården Trelleborg – självplock och hallongott i alla dess former

Kafé Kust Falsterbo - med känsla av bohemiskt surfarkafé i Australien
da Aldo Skanör - kaffe med lakritspuder och hemgjord italiensk glass
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Varsågod - Barn i Malmös GOFIKA-KARTA
Ta med på utflykten så du inte missar någon godbit längs vägen! Men tänk på att alltid kolla öppettiderna!

PS Inga garantier för att de har öppet eller att de ens finns kvar. Men vi vet med säkerhet att det finns nya guldkorn för dig att upptäcka här!

Café Killeröd, Båstad - bästa utsikten med guldkant

Solbackens Wåffelbruk i Båstad – doftande kaprifol och milsvid utsikt

Lillaro, Förslöv - in the middle of nowhere men bara på söndagar

Albertsgården, Farhult Ängelholm – rofylld 1800-talsgård där tiden stått still

Flickorna Lundgren på Skäret - korsvirke o kaffe i kopparkanna

Krapperups Slottscafé, Nyhamnsläge – hembakat under stora kastanjen

Pannkaksladan, Höganäs – pannkakor på längden och tvären

Linnéaträdgården Helsingborg - mysigt åt det lunchiga hållet

Tomatens Hus, Vallåkra – tomater i alla former och smaker

Wallåkra Stenkärlsfabrik, Vallåkra - njut av fika i fin miljö

Flinckmans Café, Sireköpinge – högsta nostalgifaktor

Café Borgstugan, Trollenäs slott – historiens vingslag

Bjärreds Saltsjöbad - brunch på helgen, basta o kallbada

Långa Längan, Bjärred – korsvirkeslänga vid havet 

Katrinetorp, Malmö – mysig herrgårdsträdgård

Slottsträdgårdens Café, Malmö – serverar ekologiskt

Botaniska trädgården i Lund – fika och titta in i regnskogen

Skrylle naturreservat – caféet eller boka en grill och fixa eget

Tirups Örtagård – mysig trädgård naturlekplats för klättersugna barn

Systrarna på Solhjulet, Veberöd – gårdscafé med djur o klätterställning
Torna Hällestad Lanthandel – bre din egen macka eller ät brunch på helgen

Vismarlövs Café & Bagarstuga, Klågerup – kakbuffé i gammal Skånegård

Torups Slottscafé, Bara - fika eller sopplunch i slottsstallet

Wasabi Orangeri Café och Butik, Oxie – väderskyddad gofika

Anita på Börringekloster, Svedala – café o gårdsbutik m ekologiskt

Farmor Idas Café, Vellingeblomman – titta på blommor och fika

Kungshagagård i Vellinge/Höllviken, fika, vandra med Alpackor, rida miniponnys

Lotta på Åsen, Ljungbyhed - våfflor och kakbuffé i charmig trädgård 
Vildrosor & Höns, Perstorp - sekelskfitesmiljö rekommenderat av White Guide Café, igen

Fröknarnas café Hovdala slott - vacker miljö med utsikt över Hovdala slott
Glassbåten i Åhus - 40 olika glassmaker så inget för dig med beslutsångest

Blåherremölla Kvarnmuseum, Maglehem - enklare fik i kvarn
Fricks Spettkaksbageri & Trädgårdscafé, Billinge – nybakade spettkakor i rosenträdgården

Café Old Fashion Höör – trädgårdscafé med hembakat 
Cafe 7088, Hörby – himmabakat i mysig gammal skolmiljö

Gul retrobutik o bonnakafe i Kölleröd - bohemiskt nostalgiskt 
Kaffestugan Alunbruket, Brösarp – som på mormors tid
Fridens gårdskrog Mellby Kivik - för att du älskar pizza 

-bakad i vedeldad stenugn, men boka innan

Mossagården Veberöd - fika, hälsa på djuren, handla ekologiskt
Sjöbo Kaffestuga -  fika i skogsgläntan

Madame Blå, Skåne Tranås - hemtrevligt café & fransk bistro
Drömbageriet i Komstad - White Guide Café rekommenderar

Karlaby Kro Tommarp - afternoon tea fredagar och lördagar 
-fast helst skulle man vilja stanna över natten

Hylkegården, Brantevik – fika i mysig allmogemiljö
Backagården Växthuscafé, Kåseberga – mysigt inne & ute

Olof Viktors Glemminge – fin gammeldags trädgårdsfika
Åbergs Trädgård & Café Ystad - fika och titta på fina växter

Fritidsbaren, Ystad – på strandcaféet bakas 
världens godaste wienerbröd

Café Smyge - räkmacka på Sveriges sydligaste spets
Hallongården Trelleborg – självplock och hallongott i alla dess former

Kafé Kust Falsterbo - med känsla av bohemiskt surfarkafé i Australien
da Aldo Skanör - kaffe med lakritspuder och hemgjord italiensk glass
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Varsågod - Barn i Malmös GOFIKA-KARTA
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300 m fritt
(skärmfritt)
För oss på Leos Lekland har det här med barn 
och rörelse alltid legat oss extra varmt om  
hjärtat. Varje dag ser vi hur glada barnen blir av 
att springa, leka, klättra och busa hos oss, och 
när vi läser undersökningar förstår vi att även 
forskare ser massor av fördelar med barn 
i rörelse. 
När vi släppte lös Linus, Morris och Tilda i tre  
timmar på Leos sprang varje barn ungefär 
11.600 steg, motsvarande 7 kilometer! Wow!  
Kul och bra på samma gång.

5-kort: 715 kr

10-kort: 1350 kr 

Kör många pass på Leos
Köp ett 5- eller 10-kort för mer och 
billigare lek.


