GRATIS!
HÖSTEN

04 | 2018

& LUND

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

SVENSKT
TAL!

2 - 4 NOVEMBER
MALMÖ ARENA

Fredag 18.00 • Lördag 11.00, 15.00, 19.00 • Söndag 11.00, 15.00
Biljetter via LiveNation.se

HÄMTA
BARN I MALMÖ
GRATIS!

Höstbuffén är framdukad

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

Vilken fantastisk badsommar vi har haft!
Inga blåfrusna barnläppar här inte - härligt.
Så har vi då tagit tag i alla vardagsbestyr igen.
Och det finns som vanligt ett stort frestande
utbud av höstaktiviteter att välja mellan. Vi
har samlat mängder av dem här i guiden men
tyvärr får inte alla plats så glöm inte att kika
in till oss på www.barnimalmo.se lite då och
då. På Facebook håller vi dig så klart också
uppdaterad om vad som händer för barn i stan
och runt omkring!
Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

BARN I MALMÖ

INNEHÅLL
05 SPORT & RÖRELSE
08 KREATIVT & VATTENHALLEN
10 I NATUREN, MARKNAD, LOPPIS
14 MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR
17 TEATER, MUSIK & DANS

Postadress:
AHA Kommunikation
Krukmakaregatan 66
S-234 37 Lomma
www.barnimalmo.se
Annonser: Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:
Agneta Hammarlund
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Upplaga: 13.000
Grön cykeldistribution
inom Malmö och Lund av
MOVEBYBIKE
Med reservation för
ändringar och fel i innehållet.

På FACEBOOK tipsar vi dig
om allt kul som händer i
helgen, tävlingar och annat
man inte får missa!
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BARNENS SCEN TEATER
mer TEATER, MUSIK & DANS

MARKNADER & LOPPISAR
PÅ BIBLIOTEKEN
VINN BILJETTER

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

facebook.com/BARNiMALMO

På HEMSIDAN hittar du mer
info om aktiviteterna samt
även allt som inte fick plats
eller hann komma med här.

Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.barnimalmo.se

www.facebook.com/BARNiMALMO
3041 0140
TRYCKSAK

HÖSTENS HÖJDPUNKT
ÄR SNART HÄR!
Ni får bl.a. träffa:

Theoz

Josefin
Panetoz

27 oktober 2018
Sparbanken Skåne Arena Lund

Köp dina biljetter på www.barngala.se
Till förmån för:

Arrangör:

HÖST

KOM & SE!
SPORT & RÖRELSE
TRÄDKLÄTTRING – FULLTOFTA

I Fulltofta strövområde arrangerar vi
trädklättring tillsammans med Embla
Träd och guiden Kristina Lexmuller.
Sele och hjälm delas ut av arrangören
till de som vill klättra. Minimiålder 9 år.
Tid: Klättring start kl 12 och 13.30.
Kostnad: 150 kr/person.
Anmälan: Anmäl till fulltofta@skanskalandskap.se, max antal 6 per tillfälle.
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap

LEOS LEKLAND
STADIONGATAN & STORA

BERNSTORP
SPORTIGT
NÖJE

Leos Lekland är Nordens största och
mest besökta leklandskedja. På Leos
Lekland hittar du alltid nya äventyr.
Kör ett pass med tusentals kvadratmeter lek, bus och äventyr – kör järnet
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide
och våra andra attraktioner! Vi har
dessutom en minivärld för de allra
minsta gästerna.

PÅ BIBLIOTEKEN

När? 15/9 och 6/10 kl 12-14.30
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta

HÖSTLOV O HALLOWEEN

SPORT & RÖRELSE
THE LITTLE GYM
BAD
The Little Gym erbjuder ett varierat
utbud av klasser, läger och födelsedagskalas utifrån barnens ålder och
utveckling - från 4 månader till 12 år fyllda med rörelse, musik, lärande och
skoj. Dina barn kommer lära känna
nya vänner, nå nya milstolpar i sin
utveckling och stärka sitt självförtroende genom lekfullt lärande.
Våra föräldrar-barn klasser uppmuntrar 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 hemsidan för tid, pris och prova-på!

Under Halloween har Leos utklädningstävling med årskort som första
pris! Vi bjuder alla små gäster, som
kommer till Leos utklädda med
halloweenkläder, på en gåva! Bästa
halloweenbilden på Instagram vinner
ett årskort!
När? 27/10-4/11

SUPERHELG PÅ LEOS LEKLAND

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

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

Välkommen på en fartfylld familjefest
med ansiktsmålning (kl 11-15)! De tio
första får dessutom ett ark med Leos
fina ”tatueringar”. När? 20-21/10

Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 85 kr (Årskort: 1300 kr)
Barn 2-17 år 159 kr (5-kort: 675 kr, 10kort: 1270 kr) Årskort: 1980 kr
Entrén gäller hela dagen.
När? Alla dagar kl. 10–19 (några
avvikelser kring jul)
www.leoslekland.se/

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

BOUNCE MALMÖ

2 800 kvadratmeter stor adrenalinarena med flera olika aktiviteter.
Här finns bl.a. trampoliner, en ninja
warrior bana, big bag, slam dunk,
och ett freerun område som är
designad av ett av världens ledande
parkour team. Minimiålder 3 år. Barn
under 110 cm hoppar under våra
junior jumperstider. Vi rekommenderar att boka innan. En session är 60
min, börjar varje heltimme.
Under 110 cm 120:- (andra timmen
50:-). Över 110 cm 150:- (andra timmen 50:-). Familj 450:- (4 hoppare,
max 2 vuxna)
När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se

BUSFABRIKEN INOMHUSLEKLAND

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

PÅ S

Hoppa, leka, busa, stoja, springa,
pyssla, mysa och knasa sig så
mycket du vill. Busfabriken är ett
av Europas största inomhuslekland
med klätterställningar, hängbroar,
krypgångar, jättebollar, jättestor
rutchkana, bollhav, studsmattor,
trampbil, hoppborgar, multisportarena, airbazoka samt babyhörna.
Vuxna gratis, 1 år: 80:-, 2–17 år: 140:När? öppet alla dagar kl 10-20
Var? Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

FEST

JUMP TRAMPOLINPARK

Trampolinpark på nästan 3000 kvm
- för nybörjare som proffs, liten som

forts. på sid 7 >>>

FILM

För att man MUSIK
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.

FÖR

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

www.rundosund.com

BARNiMALMO.SE
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Klättra på de coolaste klätterväggarna!
Hoppa i stora foampits!
Utmana dina kompisar på kids-ninjabana.
Kör ett pass på nya trampoliner och
prova andra extremt häftiga aktiviteter!

forts. Sport & Rörelse
LEKPLATSSAFARI I MALMÖ!

stor. Spännande utmaningar i en social, lärorik och aktiv miljö. Boka gärna i
förväg. Varje session (1 h) inleds varje
hel timme, 149 SEK /tim.
När? Mån-Tor 11–19, Fre 11–20, Lör
10–20, Sön 10–19
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

Ta med picknickkorgen och ge er
iväg på lekplatssafari! Ett tjugotal av
Malmös lekplatser har gjorts till temalekplatser med unika, specialbyggda
attraktioner som följer ett visst tema.
Det går utmärkt att cykla eller att åka
kommunalt till de flesta. För busslinjer
se Skånetrafikens hemsida.
Var? Se hemsidan för en fullständig
förteckning över alla temalekplatser
i Malmö.

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

Clip ‘n Climb erbjuder en ny form
av inomhusklättring som sätter ditt
mod och smidighet på prov. Kom och
upplev färgglada klätterväggar och
hisnande utmaningar. Minimiålder för
att klättra är fyra år. 140 kr för 60 min.

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

Aktiva upplevelser med Sommarrodel,
Zipline och Bungy Rocket.
När? tom 14 oktober
Var? Kungsbygget 44, Våxtorp
www.kungsbygget.com

RUNDOSUND

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

WAKEBOARD, MALMÖ

Malmö Wake Park som är en wakeboardanläggning i Västra Hamnen.
För alla åldrar så länge man är
simmkunnig. Se tider för prova på och
Wakeskola på hemsidan. Pris 8-16 år
190:-/timme.
När? Öppet till slutet av september.
Var? Västra Hamnen
Tel. 0704-12 54 31
www.malmowakepark.se
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KOLLA HEMSIDAN FÖR FLER
FÄRSKA TIPS PÅ
AKTIVITETER
barnimalmo.se

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

mal

ligt

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

Bulltofta erbjuder en omväxlande
natur med skog, vatten, ängar och
kullar med rikt djur- och växtliv. Spela
fotboll, bangolf, tennis och cricket.
Här finns också en anlagd frisbeebana. Du kan jogga eller promenera
utmed anlagda spår. Café.

KUNGSBYGGET ÄVENTYRSPARK

kuli

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

BULLTOFTA REKREATIONSOMRÅDE

När? Se hemsidan.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se
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KUL I MALMÖ
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KREATIVT
LÄR DIG MER OM MEDELTIDEN!

Vi börjar med att titta på utställningen
Metropolis – Lund på Medeltiden och
lär oss mer om vad man åt då, vad
man trodde på och vad man kunde
arbeta som. Efter det gör vi varsin
medeltida kungakrona. Från ca 5 år.
Ingen förhandsbokning.

FÖR FORM/DESIGN CENTER
GÄLLER:

Från förskoleklass och uppåt. Yngre
barn och/eller medföljande syskon är
välkomna att rita i lekhörnan under
tiden.
Passar barn 6-12 år.
Gratis. ANMÄLAN: maria@formdesigncenter.com. 12 platser – boka
senast kl. 15 dagen innan. Drop-in i
mån av plats.
Var? Form/Design Center Lilla torg 9
Malmö
www.formdesigncenter.com

ANNAT KUL

När? lör 8/9 kl 13-14.30
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

FAMILJEVERKSTAD PÅ

MUSEET
Designsöndag. I Verkstan skapar barn
VINTERKUL MODERNA
och vuxna tillsammans. Med utgångs-

WORKSHOP BYGG FRAMTIDENS
STAD - FORM/DESIGN CENTER

DJUR

FORMA! För barn: Bygg framtidens
stad. I utställningen Desire visar olika
arkitektkontor upp sina idéer om
framtidens städer och landskap – vi
utgår från barnens idéer och designar
och bygger en egen stad.
När? 8/9 kl 13-15

punkt i Kobro & Strzeminski-utställningen experimenterar vi med olika
material. Från 4 år. Svenska/Engelska.

Fånga vinden! Kan vi använda höststormen som drivmedel? Vi designar
och bygger vinddrivna föremål. Inleds
med ett gemensamt besök i utställningen Welcome Back där vi stiger
in i ett påhittat framtida museum och
funderar kring naturen och de fyra
elementen då och nu.

I NATUREN

När? 6/10 kl 13-15

Skulle du vilja lära dig ett nytt spännande sätt att skapa egen teater?
Pygméteatern har arbetat med
skuggspel i över 30 år och publiken
har fascinerats av den magiska värld
som skuggspelet öppnar. Vi låter barnen skapa under 4 tim, ta med fika.
Biljettpris: 50 kr. per person

Madame Marzipan tillverkar och säljer
marsipanfigurer, marsipanbröd, och
kakor i den lilla butiken i Arrie. Här kan
du också gå en rolig marsipankurs,
både för barn och vuxna.
Gör halloweenfigurer i marsipan - En
mysig kurs där vi gör häxor, ögon,
pumpor och annat läskigt. Från 8 år.
Allt material och gofika ingår samt
rabatter i butiken samma kväll! 300 kr/
person eller 2 för 550! Familjerabatt.
När? ons. 17/10, 24/10 kl. 18-20.
Var? Arrie Byahus, 070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

e

V

CIRKUS

COOL MINDS

e

K

Cool Minds är ett lek- och vetenskapsland i Malmö. Här hålls olika
kurser men man kan också komma
på drop-in.

KREATIV

Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park,
Malmö Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se

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

e

J

HÖSTM

INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR:

SPORT & RÖRELSE
Boka mysig marsipankurs

SPORTIGT NÖJE
till halloween eller jul.
Välkomna!

www.madamemarzipan.se
PÅ BIBLIOTEKEN
BARNiMALMO.SE

WORKSHOP: PROVA PÅ
SKUGGSPEL, BARNENS SCEN

MADAME MARZIPAN –
ROLIGA KURSER

KOM OCH SKAPA!
8 sept Bygg framtidens stad
6 okt Bygg en vindfångare
24 nov Skapa smycken
15 dec Gör en ljusstake

8

När? 28/10 drop-in kl 11.15–15.
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

När? tis 1/11 kl 10-14.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park,
Malmö Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

KOM & SE!

Boka: maria@formdesigncenter.com
Tid: kl. 13–15. Ålder: 6–12 år.
12 platser.

I Verkstan skapar barn och vuxna
tillsammans. Med utgångspunkt i
någon av de aktuella utställningarna
experimenterar vi med olika material.
Från 4 år. Svenska och engelska.

När? 30/9 drop-in kl 11.15–15.
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

VIKINGAR
VIKINGAR & RIDDARE

WORKSHOP BYGG EN VINDFÅNGARE - FORM/DESIGN
CENTER

FAMILJEVERKSTAD PÅ
MODERNA MUSEET

Skjuta protoner och kittla elektroner En utställning om vad som händer i
ESS och MAX IV.
Medicon Alley - En utställning om hur
medicinsk teknik kan hjälpa till att
förebygga och bota sjukdomar.
Tarmkanalen - matens resa genom
kroppen. Guidade visningar i
Tarmkanalen lörd/sön - Biljett ingår i
entréavgiften, men måste bokas och
hämtas i receptionen.

PLANETARIET:

e

L

FÖR FÖ

När mörkret faller i planetariet kommer stjärnorna fram. Du kan sitta ner,
titta ut i vårt universum och lär känna

en värld full av stjärnor, planeter,
galaxer och kometer. Planetariets
astronom finns tillgänglig under hela
visningen och svarar gärna på frågor
efter visningens slut.
Planetarievisningar:
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 15.30.
In English sundays at 13.00.
Rek ålder från 5 år.
För att besöka planetariet betalar ni
entré till Vattenhallen samt biljett till en
visning. Biljettpris: Barn 5-18 år: 40 kr.
Vuxen 50 kr. 65+/student (leg) 45 kr.
Se vilka visningar som ges på www.
vattenhallen.lth.se (visningarna har
olika teman)

VATTENHALLENS ÖPPETTIDER
Lör-Sön kl. 12-17

ENTRÉ: Barn 0-4 år - Fritt. Barn 5-18
år - 55 kr. Vuxen - 70 kr. 65+/student
(leg) - 60 kr. Familj/grupp (upp till 5
pers) - 270 kr
John Ericssons väg 1, Lund
Tel 046-222 72 83
www.lth.se/vattenhallen

VATTENHALLENS
AKTIVITETER/SHOWER:
KULTURNATTEN I VATTENHALLEN
Massor med aktiviteter och shower
inomhus och utomhus hela dagen
"Kulturnatten" - 15/9 kl 12-20.
Experiment - Shower - Utmaningar Fika. Alla shower/visningar är gratis
och biljetter till alla föreställningar
hämtas i tältet utanför entrén - de
släpps 30 minuter före varje show!
Planetarievisningar var 20:e minut
hela dagen.

Shower:
Quantumshow kl 12, 14 & 16
Kemishow kl 13, 15.& 17
Rigmors Musikraket kl 12.30 & 15.30
Mirror Music kl 13.15, 14.15, 16.15
& 18.15
Utomhusaktiviteter:
Gör jättesåpbubblor, gå på vatten,
bygg med jättekonstruktionsrör och ta
en fika i vårt tält.
Inomhusaktiviteter:
4DFrame-verkstad, gör ett densitetsrör. Vid Lilla scenen visas spännande
experiment hela dagen.
Under hela dagen kan du gå en
guidad tur i våra utställningar:
Skjuta protoner och kittla elektroner
- en interaktiv utställning där du kan
få en känsla för och inblick i forskning
vid MAX IV och ESS.

Medicon Alley - en interaktiv utställning där du på ett lustfyllt sätt kan
se hur finurligt man kan använda den
senaste tekniken för att förebygga
och bota sjukdomar.
Titt i tarmen - följ matens väg genom
tarmkanalen. Visningarna sker i
grupp, kl 13.30-15 och 16-18.
När? 15/9 kl 12-20

HÖSTLOV I VATTENHALLEN

Kom till Vattenhallen på höstlovet
och se och lär en massa coola grejor!
Experiment, shower och utmaningar.
Shower:
Mån 29/10 - Bajsresan kl 13 & 15
Tis 30/10 - Atomresan kl 13 & 15
Ons 31/10 - Quantumshow kl 13 & 15
Tors 1/11 - Kemishow kl 13 & 15
Fre 2/11 - Mirror Music kl 13 & 15
Lör 3/11 - Ljudshow kl 13 & 15
Sön 4/11 - Science Safari kl 13 & 15
HöstlovsXtra:
Måndag-tisdag - Kropp och knopp
Onsdag-torsdag - Mera kemi
Fredag-lördag - Gör ditt eget musikinstrument
Söndag - Programmering
Extra Planetarievisningar:
Under höstlovet ges en exta visning
utöver de vanliga tiderna: kl 16.15.
När? 29/10-4/11

QUANTUMSHOW I VATTENHALLEN
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.
Dessutom: Lysande experiment
(HelgXtra)
När? 22/9, 28/10 kl 13

RIGMORS MUSIKRAKET
I VATTENHALLEN

Vi firar att Planetariet i Lund fyller 40
år! Rigmor brinner för att fånga upp
glyttar från 3 till 100 år! Detta är en
föreställning som hon har skapat för
alla som fortfarande är i "pruttåldern"
(eller aldrig lämnade den). I den
interaktiva föreställningen Rigmors
musikraket - ett musikäventyr tar hon
med oss på en resa från minsta atom,
genom vårt solsystem och ända till
Pluto.
Dessutom: Astronomi (HelgXtra lö-sö)
När? 7/10, 20/10 kl 13

ROBOTSHOW I VATTENHALLEN
En show som tar dig med på en
resa i robotarnas värld. Robotar kan
verka hur magiska som helst – men
en dator, en mobiltelefon eller en
robot följer bara instruktioner, de
gör vad vi människor har bestämt
att de ska göra.
Under robotshowen har vi kul
med programmering! 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.
En show för alla från 5 år och uppåt.
När? 13/10, 10/11, 8/12 kl 13

ATOMRESAN I VATTENHALLEN

En experimentshow genom tiden
- från en atoms perspektiv. Med
glödheta och superkalla experiment
reser vi från stenåldern till modern
tid med hjälp av människans
nyfikenhet och finurlighet. Med
människans drivkraft av att vilja
förstå omvärlden får besökarna
kännedom om atomens byggnad,
liv och påverkan. I resväskan har
vi packat ledtrådar till experiment
som berättar om hur atomen är
uppbyggd, elektronens excitation
och den allmänna gaslagen.
En show för alla från 5 år och uppåt.
Dessutom: Lysande experiment
(HelgXtra)
När? lör 27/10, tis 30/10, lör 24/11 kl
13 (30/10 även kl 15)

HJÄRNSHOW I VATTENHALLEN

Med glödheta och superkalla experiment reser vi från stenåldern till
modern tid med hjälp av människans nyfikenhet och finurlighet. I
Hjärnshowen testar vi några knep
för att träna hjärnan och talar om
vad som händer när man lär sig
något nytt, läser sina läxor och hur
hundar och delfiner kan tränas. Vi
försöker också att besvara frågor
som hur klok (eller dum) hjärnan är,
om det är bra att glömma eller om
det går att lura hjärnan! Showen
avslutas med att hunden Neville
visar upp sina bästa trick!
En show för alla från 5 år och uppåt.
Dessutom: Kropp och knopp
(HelgXtra).
När? sön 2/12

BARNiMALMO.SE
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I NATUREN

& Marknader & Lopp

KOM & SE!dag 30/9 - massor av olika aktiviteter.

BONDENS EGEN MARKNAD

Malmös enda matmarknad för dig
som vill handla småskaligt, nyskördat
och närproducerat av högsta kvalitet.
Botanisera bland säsongens primörer
och andra läckerheter från bönder
runt om i Skåne. Allt är odlat med
kärlek och en del har även höjts till
skyarna av Sveriges främsta krögare.
Kom och provsmaka du med! Varje
säsongsstart kommer det nya producenter med nya läckerheter.

Se annons här bredvid! Stiftelsen
Skånska Landskap välkomnar alla ut i
naturen! Beläget ca 1 mil S om Sjöbo.

30/9 kl 11-15
SPORT & När?
RÖRELSE
www.skanskalandskap.se

FACKELVANDRING I TORUP

Fackelvandring genom Bokskogen.
Klockan 18 startar fackeltåget från
Malmö Fritidsmagasin. Vi promenerar
genom Bokskogen till Statarmuseet
samt förbi stallar och slott.

SPORTIGT NÖJE

När? Lördagar 15/9, 22/9, 29/9, 6/10
kl. 9–14
Var? Drottningtorget, Malmö
www.marknader.bondensegen.com

När? 1/11 kl 18
Var? Torups friluftsgård. Torupsvägen
www.svedala.se

PÅ BIBLIOTEKEN

SKÖRDEFEST I STADSPARKEN
LUND

På skördefesten kan du handla grönsaker, frukt, bröd, honung, bär,
kryddor och mycket annat. Odlare,
och föreningar delar med sig av
erfarenheter och odlarglädje. Ta med
egna äpplen och gör äppelmust - ta
med dunk! Barnen får klättra bland
halmbalarna och klappa djuren.

BULLTOFTA REKREATIONSOMRÅDE

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

SPORT & RÖRELSE
BAD

När? 22-23/9 kl 10-16

SNOGEHOLM - VACKERT
NATUROMRÅDE

Var? Cederströmsg. 6, Malmö
www.malmo.se/bulltofta

Vandra i skogen, fiska, paddla kanot,
hyr stuga eller övernatta i vindskydd.
Stigar för korta promenader eller
långa vandringar. Du kan fiska, paddla
kanot eller rida.
Nytt Besökscentrum - kom på Höst-

BOKSKOGEN I TORUP
TEATER, DANS
Här finns många roliga aktiviteter och
temastigar att utforska för stora och
Skogslekplatsen med grillplatser,
& MUSIK små;
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Naturstigen och Mattestigen. Alla temastigar
BESÖK KÖPENHAMN
och aktiviteter utgår från Torups
friluftsgård där du även hittar kafé.
Friluftsgårdens öppettider:
Må–to 9–21,fred 9–18, lö–sö 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

HÖSTMARKNAD
MUSEER &

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

isar

HÖSTM

HÖSTLOPPIS I SEGE PARK MED
SKÖRDETEMA

Välkommen att sälja och handla på
loppis med skördetema i Sege Park.
Loppisen är kostnadsfri och du behöver inte boka plats. Ta med eget bord
eller filt. Max 6 kvm /säljare.
Uppställning från kl. 9.30. Endast
begagnade prylar och kläder. Det som
inte blir sålt tar du med dig tillbaka.
Inga bilar i parken. Cykla eller ta buss
4 eller 31.

FÖR FÖ

När? 22/9 kl 10-13
Var? Sege Park, Östra Fäladsgatan
48, Malmö

PAKETHÅLLARLOPPIS DEN MILJÖVÄNLIGA LOPPISEN

Det är gratis att sälja på våra pakethållarloppisar. Försäljning mellan kl
09.00-15.00. Det är helt gratis att vara
med och sälja. Men du behöver förboka en plats, via bokningssystemet på
Kultur o Fritids hemsida.
Transportera dig miljövänligt. Cykla,
gå eller åk kollektivt till loppis-platsen,
oavsett om du ska sälja,köpa eller
bara titta.

PÅ STR

När? lör 22/9 kl 9-15
Var? På den cirkelformade gräsytan i
Varvsparken, Västra Hamnen

BARNLOPPIS I
FOLKETS PARK

Här är barnen välkomna att sälja och
köpa begagnade leksaker och kläder.
Det är gratis att vara med. Säljare
är välkomna från kl. 8 och loppisen
öppnar sedan kl. 9.

FESTIV

När? 30/9, 28/10 kl 9-13.
Var? Malmö Folkets Park
malmofolketspark.se/att-gora/barnloppis/

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
UTSTÄLLNINGAR
I LUND

Lördagar kl. 9–14 den

MUSIK

15/9, 22/9,
29/9 och 6/10

www.bondensegen.com
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En oas mitt i staden. Här kan man
t.ex. gå i växthusen bland regnskogsoch ökenväxter. Man kan även gå
trädslingan och lära sig känna igen
våra vanligaste träd och buskar, besöka den lilla naturlekplatsen samt ha
picknick på g
 räsmattorna. Café.
Entreavgift: 20 kr.
Öppettider: Trädgården kl 06 – 21:30.
Växthusen kl 11–15.
www.botan.lu.se

FILM

Kom på Höstdag i Snogeholm
30 sept 2018 kl 11-15

Läs mer på www.skanskalandskap.se/snogeholm

Prova på paddling
Inget är mer rogivande än att
glida fram i en kanot på en
spegelblank sjö. Ta en tur med
familjen.

Slå läger med Skåneleden
Träffa Skåneledsteamet och få
tips för ett njutbart lägerliv. En
lägerplats är igång hela dagen
där man te x kan testa att göra
upp eld och spänna upp en tarp.

Gå på konstrunda
Träffa konstnären Frank Björklund
som visar några av de nya konstverken. Gå på konstrunda på
hösten och titta på LandArt.

Lär dig om trädslag
Hur ser träden ut inuti? Kika på
olika trädslag och lär dig vad
som skiljer dem åt.

Vad gömmer sig i Snogeholmssjön?
Håva med naturvägledare från
Marietorps naturskola som kollar
vad som finns under ytan.

Titta in i nya Besökscentrum
Nya Besökscentrum Snogeholm
öppnar dörrarna. Titta in och
hämta information om 19 strövområden.

Gå på foto-orientering
Para ihop fotot med rätt kontroll.
Med hjälp av karta, foton och
ledtrådar ska du hitta platser
längs stigen. Du passerar alla
övriga aktiviteter.

Bygg och sjösätt båtar
Bygg barkbåtar och få dem att
segla ut på sjön tillsammans
med Plura Divisa.

Smaka äppelkompott och
söta bröd.
Elden är igång och vi bakar söta
bröd och kokar äppelkompott.
Provsmaka eller mys vid elden.

Stiftelsen Skånska Landskap
välkomnar alla ut i naturen!

ej
15/9 FOTOVANDRING
I NATUREN LÖRDAG
Elisabeth och Håkan Liljenberg,

KOM & SE!

NATURUM SKRYLLE

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

PhotoNatura, tipsar om hur du tar
bra naturbilder. Under promenaden
ges en tävlingsuppgift med ett tema
att tolka där bästa bild vinner en
kväll med guide i viltgömslet Gyltan.
Begränsat med platser.
Boka: naturum@lund.se. Kl. 13–15

SÖNDAG 16/9
SPORT & RÖRELSE
SALAMANDERSAFARI

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

Hälsa på hos salamandrarna i lilla
dammen och prova en vattenkikare.
Kl. 11–12 och 14–15

SÖNDAG 16/9
SVAMP I TROLLSKOGEN

SPORTIGT NÖJE
Sigvard Svensson, svampkunnig från
BARNAKTIVITETER:
Puggehatten, visar ätliga och oätliga
svampar. Samling på busshållplats
Trollskogen Vresbokarna. Kl. 13–15

PÅ BIBLIOTEKEN

Följ med på guidningar, föredrag,
workshops och trevliga stunder i
naturen tillsammans med naturvägledarna från naturum, guider och
lokala föreningar. Kanske lär du dig
något nytt eller hittar inspiration till
egna utflykter. Aktiviteterna leds av
naturvägledare från naturum om det
inte står något annat. Samlingsplats
är utanför naturum om inget annat
anges. Vi är oftast utomhus, kläder
efter väder!

SÖNDAG 23/9
BLI EN MILJÖSUPERHJÄLTE!

Obs i Lund. Lös uppgifter, pyssla en
hjältemask och bli en kämpe för natur
och miljö. Vid växthuset i Stadsparken, Lund. Kl. 10–16

SPORT & RÖRELSE
LÖRDAG 29/9
BAD
SKAPA M SKOGENS FÄRGER

FREDAGAR - FÖR DE MINSTA

För barn (0–5 år) och vuxna. Vi upptäcker naturen tillsammans, leker och
pysslar. Ibland går vi iväg på en liten
utflykt. Det går bra att ha med vagn.
När? Fredagar tom 2/11 kl. 10–11

Bildkonstnären Juliane Finstad lär
dig att undersöka skogens färgpalett
och skapa abstrakta målningar. Från
7 år. Begränsat med platser. Boka:
naturum@lund.se Kl. 13–15

SÖNDAG 30/9
TEATER, DANS
GÖR ETT EGET INSTRUMENT
Musikarkeologen Cajsa Lund visar
och berättar om musikinstrument
&i Dalby
MUSIK
Kvällspromenad
Söderskog.
från äldre tider. Gör en vinare eller
Samling vid parkeringen Kl.19–20.30
ett rasselarmband. Kl. 12–15 med
BESÖK KÖPENHAMN
genomgång kl. 12 och 14.
TORSDAG 13/9
HÖST I NATIONALPARKEN

SOFIA SCHEUT Z DE SIGN

12

JU
LÖRDAG 6/10
TÄLJ EN VANDRINGSSTAV

My Kjellberg visar hur du täljer och
pyntar din egen vandringsstav från
gallrade grenar ur skogen. Från 8 år.
Kl. 13–15

HÖSTMA

SÖNDAG 7/10 VISNING AV FISKEMUSÉET I HALLAMÖLLA
Anders Eklöv berättar om utställningen och om fiskens historia. Samling
utanför muséet. Tågtider och karta på
lund.se/naturum. Kl. 13–14.30

BARNiMALMO.SE
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LÖRDAG 13/10 LAND-ART PÅ
NATURENS VILLKOR

Testa på Land-art med Emilia Broberg
som leder en lustfylld stund där vi skapar konst utifrån platsen och naturens
villkor. Kl. 13–15

FÖR FÖR

SÖNDAG 14/10
ATT STARTA EN ELD

Lär dig använda tändstickor och eldstål och hur du bygger upp en bra eld
samtidigt som du eldar säkert.
Kl. 12.40–15

PÅ STRAN

LÖRDAG 20/10 PROMENADSAGA:
VEM TAR HAND OM DJUREN??
Något har gått snett i Skrylleskogen
och barnen måste hjälpa! Vi går en
(vagnanpassad) promenad och avslutar med att göra upp en eld för värme
och grill. Kl. 11–12.30

LÖRDAG 20/10
STORYTELLING I HATTKÅTAN

Berättarkväll med Cecilia Wide runt
elden i kåtan bredvid gymmet. Välkommen du som vill berätta och du som
bara vill lyssna. Vi bjuder på pinnbröd.
Från 8 år.

FESTIVAL

MUSEER
&
Sensommar
och höst på naturum!
UTSTÄLLNINGAR
UPPTÄCK NATUREN MED NATURUM SKRYLLE!
MUSIK

ej

HÖSTENS PROGRAM FINNS PÅ LUND.SE/NATURUM
TA BUSSLINJE 159 TILL DALBY SÖDERSKOG,
SKRYLLE OCH TROLLSKOGEN.
SE RESEPLANERAREN PÅ SKANETRAFIKEN.SE

FILM

SÖNDAG 21/10 FRILUFTSMAT

Vad tar man med sig på vandring och
utflykt? Tips och enklare prova-på.
Kl. 13–15

LÖRDAG 27/10 LYKTVANDRING

Följ med My Kjellberg på en kvällspromenad med sagor och visor. Kl. 18–21

SÖNDAG 28/10 KLÄTTRA SÄKERT
Lär dig naturhänsyn och fokus när du
klättrar i träd. Kl. 13–15

HÖSTLOVSPROGRAM V. 44
TISDAG 30/10 PROMENADSAGA:
VEM TAR HAND OM DJUREN?

Något har gått snett i Skrylleskogen
och barnen måste hjälpa! Vi går en
(vagnanpassad) promenad och avslutar med att göra upp en eld för värme
och grill. Kl. 11–12.30

ONSDAG 31/10 HÖSTUTFLYKT

Vi går en tur i skogen och letar efter
spår av djur. Efteråt gör vi upp eld
och grillar. Samarbete med Lunds
Naturskyddsförening. Kl. 10–13

TORSDAG 1/11 SKRYLLEGÅTAN
Kan du hitta lösningen på Skryllegåtan genom att klara alla delmoment?
Lätta och svåra uppdrag för olika
åldrar. Drop-in. Kl. 12–15

TORSDAG 1/11 LUND - KVÄLLSPROMENAD I STADSPARKEN

Finns det några vakna fladdermöss eller halloween-spindlar i höstmörkret?
Samling vid växthuset, norra entrén.
Kl. 19–20.30

FREDAG 2/11 SÄSONGSAVSLUTNING: NATUR FÖR DE MINSTA.
Tema spindlar. Kl. 10–12.30

LÖR 3/11 & SÖN 4/11
SKRYLLEGÅTAN

Kan du hitta lösningen på Skryllegåtan genom att klara alla delmoment?
Lätta och svåra uppdrag för olika
åldrar. Drop-in. Kl. 12–15

TIS 8/11 & TORS 13/11
ÖRINGSAFARI I SÖDRA SANDBY

Kan vi hitta några lekande havsöringar i bäcken ikväll? Vi berättar om
naturvårdsprojektet Bäcken i Byn och
går på kvällspromenad med pannlampa. Samling vid byahuset, Lundav. 1.
Samarbete med Lunds Naturskyddsförening. Kl. 18–19.30

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. Landskapet är omväxlande med djupa skogar,
öppna gläntor och hagmarker.
Färdiga barnpromenader, naturcentrum, en ravin. Underbar natur. Nu
kan du ta buss hela vägen till Fulltofta
Naturcentrum på helgen. Den nya
busslinjen 469 går från Höör och hela
vägen till parkeringen vid naturcentrat. Tiderna är synkade med tåg från
Malmö. Läs mer på skanskalandskap.
se eller skanetrafiken.se
Hyr en egen stuga i en vecka, natt eller
helg. Flera olika storlekar.
Se hemsidan för program
Var? Kvarröd 4058, Hörby
Tel. 0415-512 45
www.skanskalandskap.se

BARNAKTIVITETER:
NATTFLADDER PÅ FULLTOFTA
NATURCENTRUM

Välkommen att lära dig mer om
fladdermöss, hur de lever och hur du

kan få syn på dem i naturen. Stig in
i fladdermössens värld. Upplev livet
i en jordkällare, i ett hålträd och vid
mölladammen för våra spännande
flygande vänner. Du kan höra berättelsen om fladdermusen Pälsa och
förstfödda ungen Tussen. Du får reda
på varför fladdermusen sover upp och
ner, vad de äter och annan spännande
fakta om det speciella djuret. Guidade
visningar arrangeras 10 nov, 18 nov
och 24 nov kl 11 & 13 med vår egen
fladdermusexpert Espen Jensen.
Utställningen är öppen tisd-sönd kl
10-17, i okt och nov kl 10-16. Inget
inträde. Utställningen vänder sig till
både barn och vuxna.

TRÄDKLÄTTRING

Trädklättring tillsammans med Embla
Träd och guiden Kristina Lexmuller.
Sele och hjälm delas ut av arrangören
till de som vill klättra. Minimiålder 9 år.
Tid: Klättring start kl 12 och 13.30.
Samling: Vid Fulltofta Naturcentrum.
Kostnad: 150 kr/person.
Anmälan: Anmäl till fulltofta@skanskalandskap.se, max antal personer är 6
per tillfälle.
När? 15/9, 6/10, 1/11 kl 12-14.30
www.skanskalandskap.se/fulltofta

Krabbelurer
"Pösplättar"

ca 12 st
1 1/2 dl socker
4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
2 ägg
1 1/2 dl mjölk
Blanda socker, mjöl, bakpulver och vaniljsocker.
Tillsätt ägg och mjölk - rör till en slät smet.
Stek och ät med tex socker, bär, sylt, grädde...
Om du vill steka dem ute i naturen över öppen eld
så ta med smeten i en termos eller mjölkkartong.

BARNiMALMO.SE
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KULTURNATTEN PÅ KULTUREN

På Kulturnatten har Kulturen öppet kl
18-22 med fri entré. Flera utställningar
öppna och så bjuder vi på olika
musikprogram. En kväll på museet
med musik, utställningar och promenad med ficklampa!
kl 18-22 Ficklampspromenad i museiparken på temat Alice (från ca 5 år)
(Vi har ett antal ficklampor att låna ut!)
När? lör 15/9 kl 18–22 - fri entré.
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund,
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

LEKUTSTÄLLNING - ALICE I
UNDERLANDET

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

HÖSTLOV PÅ STATARMUSEET
I TORUP

När? Öppet tom 15/9 alla dagar
kl 10-17. Därefter tis-fre kl 12-16,
lör-sön kl 10-16. Höstlov mån-sön
kl 10-16.
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com/utstallningar

FAMILJEVISNING PÅ
MODERNA MUSEET

Upplev konsten tillsammans! Under
visningen finns det gott om utrymme
för frågor. Ingen föranmälan. Från 4
år och uppåt.
När? 23/9 kl 13 Skrivet i ljus
När? 21/10 kl 13 Rosemarie Trockel
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

FAMILJEVERKSTAD PÅ
MODERNA MUSEET

I Verkstan skapar barn och vuxna
tillsammans. Med utgångspunkt i
någon av de aktuella utställningarna
experimenterar vi med olika material.
Från 4 år. Svenska och engelska.
När? 30/9, 28/10 drop-in kl 11.15–15.
www.modernamuseet.se/malmo

Djurparkspromenad kl 11 & 14.
Hantverk/pyssel med pedagog kl
11.30,12.30,13.30. Sagostund kl 13.
Klurigheter runt om på museet. Kafé:
Höstlovsmeny (3 november stängt).
Inträde till museet, annars fritt fram.
När? 30/10-2/11 kl 10-15
Var? Torupsvägen 606-59, Bara.
Tel. 040-44 70 90.
www.statarmuseet.com

HÖSTLOV PÅ FALSTERBO
STRANDBAD

Ett upplevelsehus med naturum,
konsthall, turistcenter och restaurang
under samma tak.
Workshops , öppen ateljé, familjeverkstad, fackelvandring mm
När? Hela höstlovet
Var? Falsterbo Strandbad
040 - 635 44 00
www.vellinge.se/sv/falsterbo-strandbad/

MALMÖ MUSEER

Malmöhus Slott med bl.a. akvariet,
Kommendanthuset, stor konstsamling
m.m. Teknikens & Sjöfartens hus: Teknik, naturvetenskap och experiment.
Rolig museibutik. Uppfinningar,

Alice i
Underlandet
en lekutställning
t.o.m. 13 jan 2019
Kulturen i Lund | www.kulturen.com

14

BARNiMALMO.SE

FILM

motorer & ubåt. Idéplaneten och
lekrum.
Höstlov på museet:
Öppet hus med kreativ verkstad
29/10– 2/11 kl 13-15, 3/11 kl. 12–16.
Gör din egen betlykta och fladdermusholk!
Spökhistorier i fångtornet
29/10-2/11 kl. 13 & 14.
Begränsat antal platser. Biljetter
hämtas i receptionen på Slottsholmen
samma dag. Samling utanför entrén.

aktuella utställningar experimenterar
vi i Verkstan. Från 4 år. Svenska och
engelska. Biljetter: Begränsat antal
platser. Barn måste ha med sig ansvarig vuxen. Ingen föranmälan.

Entré: Vuxna 40 kr, barn fri entré
När? Alla dagar kl. 10-17.
Var? Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6, Malmö

Kafé, aktiviteter och utställningar.
Familjelördagar med konserter och
teater.
Möllegården kultur är en kulturell
mötesplats i Åkarp. Charlotte Weibulls
samlingar, med bland annat skånska
folkdräkter, en del av vår verksamhet. Hemtrevligt kafé, aktiviteter och
utställningar.

HÖSTLOV PÅ GLIMMINGEHUS

Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Medeltidsaktiviteter för höstlovslediga barn i alla åldrar.
Se program på hemsidan.
Barn fri entré, vuxen lågsäsong 70 kr.
När? 29/10-4/11 kl 12-14. Visning kl 14.
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

HÖSTLOVSVERKSTAD PÅ
MODERNA MUSEET

Välkomna alla skollediga barn!
Med utgångspunkt i någon av våra

När? tis 30/10-fre 2/11 drop in kl
11.15-15
Var? Gasverksgatan 22, Malmö
Tel. 040-685 79 37
www.modernamuseet.se/malmo

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

Lekutställning Torget: En tidsresa
tillbaka till den tid då bönderna kom
in till staden för att sälja sina varor på
marknaden. Här kan barnen klä ut sig
till torggubbar eller madammer och
delta i torghandeln. När? T.o.m 7/10
Utställning: Fågel, fisk eller mitt
emellan. En utställning om våra kära
sällskapsdjur och deras historia.
Stämmer uttrycket ”Sådan herre

Möllev.4 ÅKARP 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur
sådan hund”? Behöver djur verkligen
kläder och hur känns det att leva sitt
liv i en bur? En utställning om våra
kära sällskapsdjur och deras historia.
T.o.m. 11/11
Nya öppettider från 17/9: Tis-ons: 1216, Tors: 12-21, Lör-Sön: 12-16.
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.burlov.se/mollegardenkultur

Konsten väntar på dig
runt hörnet!
Familjeverkstäder, familjevisningar, babyvisningar, konstnycklar och tipsrundor – på Moderna Museet Malmö finns
det något för hela familjen!
Ola Billgrens plats 2-4 | Tis-fre 11-18, lör-sön 11-17, mån stängt | www.modernamuseet.se

BarniMalmo_MMM_128x85_v1.indd 1
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BESÖK KÖPENHAMN
MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

SPÖKVANDRING PÅ FOTEVIKEN

Mytologiska varelser har tagit sikte
på vår vikingastad och osaliga andar
kommer att hemsöka oss denna
fasansfulla kväll, vågar ni komma hit?
Boka i god tid! Inte lämpligt för mindre
barn. Bokning: museum@foteviken.se
med rubriken ”Anmälan till spökvandring”.
Biljettpris: Vuxna: 100:-, Barn: 60:-,
OBS! Kontant betalning.
Turen tar ca 30 minuter. Begr. antal.
När? 1/11 kl. 18-20
Var? Foteviken, Höllviken
Tel. 040-33 08 00, www.foteviken.se

BABYVISNING PÅ
MODERNA MUSEET

Babyvisningarna på Moderna Museet
Malmö är ett populärt sätt för föräldrar
att möta konsten med sina bebisar.
Här är det fritt fram för krypande,
jollrande och skrikande bebisar!
Babyvisningarna sker i lugnt tempo
där de minsta bestämmer takten. För
bebisar mellan 0–15 månader. Platsbiljett hämtas i entrékassan samma
dag och kostar ingenting. Ingen föranmälan, först till kvarn gäller. Gratis.
När? 13/11 kl. 11.15, 13.15 & 14.15.15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

Höstlov på borgen 29/10-4/11 kl 11-16.
Aktiviteter för alla i verkstäderna mån-fre kl 12-14,
visning kl 14 mån-sön.

GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG

Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Följ med på guidad visning
genom borgen eller prova på medeltida sysslor och hantverk.
Olika arrangemang på skolloven se hemsidan för mer info.
Entré: Barn fritt, vuxen lågsäsong 70
kr och högsäsong 80 kr. Gratis P.
Höjd entréavgift förekommer vid
flera aktiviteter och evenemang.
I entréavgiften ingår guidad
visning av borgen. Alla visningar
på Glimmingehus är barnvänliga
familjevisningar.
När? Öppet dagligen:
Sept kl. 11-16
Helger i oktober kl. 11-16
Höstlov 29/10–4/11 kl. 11-16
Jullov 27/12-30/12 kl. 11-16
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

Borgen lever!

Följ med på en dramatiserad vandring genom Glimmingehus,
möt de människor som bott i borgen...
2/11 och 3/11 kl 17, 18 och 19. Förbokas på tfn nedan!

Glimmingehus En borg full av berättelser
tel. 072 702 5990
www.raa.se/glimmingehus

HÖSTLOVSÖPPET 29 oktober-4 november 2018

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

www.vattenhallen.lth.se | John Ericssons väg 1, Lund
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Experiment | Shower
Byggsatser | Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

FILM

”MAMMA SAGER
ATT DET ENDA
SOM FLYGER
HOGRE AN
DRAKAR AR
MORMODRAR”
—LABYRINT

24.8—11.10
ETT POETISKT AVENTYR
FOR ALLA OVER 5 ÅR

Höstprogram p

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
BABYSPACE – SAGOFÉN
ISADORA

En färd genom kroppens insida och
ut i universum. Med hjälp av ljud och
projektioner med olika rymdmotiv skapas en resa tillbaka till en krav- och
tyngdlös tillvaro.
Mycket begränsat antal platser.
Biljettpris: 40 kr. per person - liten
som stor.
När? ons 12/9 kl 13, sön 16/9 kl 11

NÄR HJÄRTAT SVÄMMAR ÖVER

I Etiopien finns ett talesätt om sång
som översatt till svenska blir "När
hjärtat svämmar över, kommer det ut
genom munnen." Arg, ledsen rädd
eller glad? Sjung! En varm föreställning om känslor för alla som vågar
och inte vågar.
Ålder: Barn och familj från 4 år
Biljettpris: 35 kr per biljett
När? tors 13/9 kl 9.15 och 10.30

RUNDGÅNG - KOLKO INK

ABC - MEMORY WAX DANSANTA
BOKSTÄVER
ABC riktar sig till alla som precis börjat utforska läsandets och skrivandets
oändliga möjligheter. Följ med oss
på detta äventyr, fyllt av dans, musik
och överraskningar. En fantasifull
resa genom bokstävernas land i en
föreställning som hyllar nyfikenheten
och lusten till upptäckandet.
Ålder:5-8 år. Längd:40 minuter
Biljettpris: Vardagar 35 kr per person.
När? Tis 18/9 - Tor 20/9 Kl. 09:15 &
10:30

DET VAR DET FRÄCKASTE

En dag tittar den lille mullvaden upp
ur sin håla för att se efter om solen
hunnit upp. Då får han plötsligt en
bajskorv på huvudet. Det var det
fräckaste! Vem gör något sådant?
För 3-6 år. Längd: 35 min
Biljettpris: 80 kr
När? sön 23/9 kl 14

En dansinteraktion för de allra
yngsta. Tillsammans med sin nära
vuxen bjuds bebisen in i ett uppbyggt
scenlandskap. Ljud, ljus och rörelse
samspelar och låter besökarna utforska dans på sitt sätt. Obs! Mycket
begränsat antal platser. 30 minuter.
Biljettpris: 100 kr för 1 barn m vuxen

LÅNGT BORT I SKOGEN

När? fre 14/9 kl 9.30 och 11.15

När? lör 29/9 kl. 14

En audiovisuell folkmusikföreställning
om livet på en fäbod, med vallmusik
som tema. Kulning, näverlur, mungiga
och spilåpipa. Modern teknik som
livelooping och projektioner, publiken
medverkar. Ålder: 5-10 år
Längd: 40 minuter. Biljettpris: 50 kr

Fri entré för pensionärer
i sällskap av betalande barn

SADUNÄRA - ZEBRADANS

En trygg och rolig stund tillsammans
där vi förundras och ler - och rätt som
det är kanske även publiken dansar!
Med dans och spegellek till levande
musik, leder, följer och härmar vi
varandra. 6 - 18 år. Längd: 40 min.
Biljettpris: 35 kr vardag, 50 kr helg
När? fred 5/10 kl 10, lör 6/10 kl 14

BARA EN LITEN PINGISKLUBB SAGOFEN ISADORA

Bobos mamma Bodil älskar pingis.
Det gör Bobo också fast inte lika
mycket som hans mamma gör. Pingisklubben har många regler...
Ålder: 5 - 6 år
Längd: 35 min.
Biljettpris: 50 kr. per person.
När? 7/10 kl 10 & 11

PUPU PAPU PÖÖ

FINSKA. En föreställning baserad på
dikter för barn från 3 månader till 3 år.
Biljettpris 50 kr per person
När? lör 13/10 kl 11

RUNOILIJA KUORAINEN
MUISTINSA JÄLJILLÄ

FINSKA. Vänskapen hjälper poeten
till rätta! “Runo kuin ritariperhosen siipi,runo kuin harakanvarvas. Runo kuin
makea hunajapiiras,runo kuin karpalo,
karvas.” Från 4 år.
Biljettpris: 50 kr. per person.
När? lör 13/10 kl 14

CLAROSCURO EN DANSFÖRESTÄLLNING

Claroscuro är en dansföreställning
nyfiken på former, 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?
För ålder: 3-6 år
Längd: 35 min
Biljettpris: 35 kr vardag & 50 kr helg
När? sön 14/10 kl 14, tis-tors
16-18/10 kl 09.15 & 10.30

DANGEROUS SONG BLUE

Ända från Australien har de rest till
oss för att med sin visuella föreställ-
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å Barnens Scen!

Bokning: Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91
Helgföreställning bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20
ning försöka koppla samman allas
våra hjärtan med planetens hjärta.
Tillsammans förflyttar bilderna och
musiken er till en annan dimension,
helt fantastiskt!
Från 7 år. 60 min.
Biljettpris: 100 kr. per person
När? sön 14/10 kl 18

FLYTTA

En fysisk föreställning med folk, lådor,
gosedjur och musik i flyttkaos. Lite roligt, lite rörigt, lite rörande, lite tokigt,
och med ett lyckligt slut - precis som
en flytt ska vara. Ålder 4-8 år. 35 min.
När? fre 19/10 & fre 16/11 kl 09.15 &
10.30, lör 17/11 kl14

GUNHILD CARLING &
ZOLTÁN CSÖRSZ TRIO

Svindlande instrumentkonster med
swingpop och romsk musik. Har du
inte upplevt de här enastående musikerna tidigare? Passa på! Här kommer
en show utan dess like för alla.
För 5-15 år och alla andra.
35 min
Biljettpris: 60 kr
När? lör 20/10 kl 14

BURGER PRINCESS

En modern tolkning av folksagan Prinsessan på ärten. Vi får följa en skarp,
modig och handlingskraftig ung flicka
som upptäcker en ny och främmande
värld. Ålder 4-12 år. 30 min.
När? sön 21/10 kl 14

HJÄLTINNAN AV BASRA

Om mod, om gränslös kärlek till böcker och litteratur, och om en hjältinna.
Historien handlar om Alia som är bibliotekarie i Basra, Irak. Föreställningen
är baserad på verkliga händelser.
Från 5 år. Spelas på svenska, arabiska och engelska.
Biljettpris: 35 kr. per person
När? mån 22/10 kl 09.45 & 12.15

GETTING DRESSED DANSFÖRESTÄLLNING

Att klä på sig – getting dressed – är en
stor milstolpe för barn.
Det betyder självständighet och man

kan välja sin egen identitet genom
sina kläder. Föreställningen är en
dansföreställning där tre dansare på
ett lekfullt sätt utmanar konventioner,
grupptryck och de populärkulturella
influenser som barn möter när de
börjar skolan. Föreställningen om
40 minuter följs av 15 min ”stay and
play”. För 4-7 år.
40 min.
Biljettpris: 35 kr. per person på vardagar & 50 kr. på helg.

terum och i en vante kan alla samsas
och få plats.
Sagan om Vanten är en folksaga från
Ukraina som handlar om den borttappade vanten som blir till ett ombonat
hem för alla som går förbi. För 3-11
år. 35 min.
Biljettpris: 40 kr. per person på vardagar & 60 kr. på helg.

När? fre 26/10 kl 9.15 & 10.30, lör
27/10 kl 14

SOL & MÅNE

WORKSHOP: PROVA PÅ
SKUGGSPEL!

Skulle du vilja lära dig ett nytt spännande sätt att skapa egen teater? Vi
låter barnen skapa under 4 timmar,
med vårt teaterkunnande som inspiration. 7-15 år. Ta med matsäck.
Biljettpris: 50 kr. per person
När? tis 1/11 kl 10-14.30

När? 7-8/11 kl 9.15 & 10.30, 14/12 kl
9.15 & 10.30, 15/12 kl 14

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.
Ålder 2-5 år, 30 min.
Biljettpris: 40 kr. per person på vardagar & 60 kr. på helg.
När? fre 9/11 kl 9.15 & 10.30, lör 10/11
kl 14, sön 11/11 kl 11 & 14

HAR DU HÖRT ATT ROSIE
BITIT I GRÄSET?

De stora existensiella frågorna
skildrade på ett roligt, fantasifullt och
sakligt sätt.
Vart kommer man när man dör?
Vad händer på en begravning? Var
finns själen? Hur ser Gud ut? Om
hon nu finns, vill säga. Vad blir man i
nästa liv? Inte blir man väl en pipande
varmkorv?!! Med mycket humor och
lite sång och musik tar vi oss an de
stora frågorna!
4-10 år. 40 min.
Biljettpris: Vardag 35 kr. per person.
Helg 50 kr. per person

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

När? fre 2/11 kl 9.15 & 10.30, lör 3/11
kl 14

SKEPP O'HOJ

Sjung med SjörövarMange &
Katta Pirat i deras egna och andras
trallvänliga melodier! Vi sjunger om
ruskiga pirater, spännande djur och
äventyr på
de sju haven. Från 3 år.45 min.
Biljettpris: 80 kr. per person
När? sön 4/11 kl 14

SAGAN OM VANTEN

Finns det hjärterum så finns det stjär-

BARNiMALMO.SE
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TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN
VÄSEN – PANNKAKSTEATER,

LABYRINT,
MALMÖ STADSTEATER

I ett färgglatt, bubbligt universum
med lekfulla animationer och ett
spännande ljudlandskap skapas en
föreställning som sätter barns frågor
om döden, tillhörighet och längtan i
centrum. Labyrint bjuder in till en lyrisk språkvärld, där rytmiska ordlekar
och metaforer fyller samtalet mellan
en mormor och hennes barnbarn.
Passar barn i F-åk 2 och däromkring.

TEATER 23

En magisk värld där både det välkända men också det obekanta och
spektakulära ryms. Ett barn är på väg
hem till sin farmor. Mitt i skogen har
ett märkligt väsen från en annan värld
plötsligt dykt upp och hindrar barnet
från att ta sig vidare.
Kl 16.30 serveras pannkaka (ingår)
kl 17 släpper vi in till föreställningen.
För åldrarna 3-5 år.
Längd: Ca 45 min inkl efterföljande
lekpass. Biljett www.kulturcentralen.nu
Barn : 75 kr. Vuxen: 85 kr.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

När? 24/8 - 13/10
Var? Malmö Stadsteater, Kalendeg.
www.malmostadsteater.se/labyrint

OKII NAMI, MALMÖ LIVE

Ett experimentellt musikrum där barn
som fyllt sju år helt gratis får pröva på
flera experimentella instrument,
t. ex. Aerodrums och theremin. Barnen får också prova på traditionella
orkesterinstrument med hjälp av
musikpedagoger.
När? lör/sön 8/9-9/12 kl. 11-15
Var? Malmö Live Konserthus, Malmö
www.malmolive.se

När? 13/9 kl 16.30
Var? Teater 23, Djäknegatan 7, Malmö
Tel 040-30 32 23
www.teater23.se

FIKA TITTA DANSA / RUNDGÅNG

Skånes Dansteaters dansupplevelse
för hela familjen. Programmet innehåller
dans i olika former för olika åldrar och
möjligheten att leva ut den sprudlande
kreativitet som alstras i små och stora
när man varit i närkontakt med dans.
Och självklart så fikar vi.

Relationen mellan bebis och vuxen
står i fokus när de tillsammans upplever och utforskar rörelse och rum.
Ålder: 6-14 mån. Biljett: 80 kr vardera
för både barn och vuxna inkl. fika
När? Sön 16/9 kl 10, 13, 15
Var? Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

FES

BARN I VÄRLDEN-GALA,
LILLA VILDA TEATERN

Familjearrangemang för att samla in
pengar för utsatta barn i Malmö stad.
Musikalisk show med liveband och
gäster. Lilla Vilda Teatern vill belysa
barns rättigheter i en tid då det finns
fler hemlösa barn i vår stad än på
länge. Alla insamlade medel går
oavkortat till Stadsmissionens arbete
för utsatta barn i Malmö stad.
När? Lör 22/9 kl. 13-15
Var? Blå båten i Malmö
Biljetter: www.kulturcentralen.nu

BARNLÖRDAGAR, MALMÖ LIVE

På Malmö Live arrangeras intressanta
och roliga aktiviteter för barn upp till
7 år helt kostnadsfritt. Se hemsidan
för program då detta inte är färdigt vid
vår pressläggning!
När? lör 22/9, 10/11, 8/12
Var? Malmö Live Konserthus, Malmö
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se

SÖNDAGS

TEATER
PÅ LINDÄNGEN

EN FANTASIFULL SCI FI-SAGA FÖR ÅLDRARNA 3 – 5 ÅR
AV JENS PETER KARLSSON REGI AV IBEN WEST
GES SOM PANNKAKSTEATER PÅ TEATER 23:
13 SEPTEMBER KL. 16.30
BILJETTER VIA WWW.KULTURCENTRALEN.NU
SPELAS ÄVEN GRATIS PÅ LINDÄNGEN, LINDGÅRDEN:
14 OKTOBER KL. 14.00
BILJETTINFO: WWW.TEATER23.SE
DJÄKNEGATAN 7 MALMÖ - 040 30 32 23 - INFO@TEATER23.SE
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FILM

7 OKT
PAPPA ÄR UTE
OCH CYKLAR
6 – 10 ÅR
14 OKT
VÄSEN
3 – 5 ÅR
21 OKT
GÄSTTEATER
28 OKT &
4 NOV
PUDLAR
OCH POMMES
5 – 9 ÅR
SPELAS PÅ LINDGÅRDEN
KL. 14:00 - FRI ENTRÉ!

BILJETTINFO: WWW.TEATER23.SE

NALLEKONSERTER
2018-19
Upplev nya musikaliska äventyr med Nalle och Malmö SymfoniOrkester.
Boka din Nalleserie och få tillgång till kommande föreställningar som
spelas på lördagar kl 11.00, 13.00 och 15.00.
13 OKT

Nalle och Amadeus
15 & 16 DEC

Julstämning för de mindre
2 MAR

Nalles upptäcktsresa
4 MAJ

Nalle och kärleken

malmolive.se

forts. Teater, Dans & Musik
TÅRTAN, MOOMSTEATERN

Tidernas kladdigaste föreställning.
Med Sveriges mest spelglada
ensemble. Frasse, Jana och Hilding
lämnar sjömanslivet och blir av en
slump ägare till ett bageri. Ingen av
dem kan någonting om bakning men
lyckligtvis vet Jana nästan hur en ugn
fungerar. Om att få lov att misslyckas,
om att vägra bli vuxen, och om vikten
av att hålla rent i sitt bageri. Tårtan är
en del i ett projekt som syftar till att
stärka teatrar med skådespelare med
intellektuella funktionsvariationer.
För 5-8 år. Längd: Cirka 40 min.
Biljetter: www.kulturcentralen.nu
När? 5/10-25/11
Var? Moomsteatern, Folkets Hus,
Olof Palmes plats 1, Malmö
www.moomsteatern.com

ENSAM OCH ESMERALDA
TEATER SAGOHUSET I LUND

Ensam är oftast ensam och hans
pappa är mest intresserad av att hålla
ordning på kastruller och minimera
risker. Han är orolig över Ensams
drömska fantasier. Men Ensams mormor finns också där, med erfarenhet
som fiskbiträde och en oklar fotbollskarriär. Hon öppnar dörren till en
annan värld. Där dyker cirkuskonstnären Esmeralda upp. Från 9 år.

VILDA DJUR - ETT MUSIKÄVENTYR PÅ PALLADIUM

Häng med på ett musikäventyr med
sång, musik och dans i ett gungande
djungelflöde. Vi möter tigrar och elefanter, farliga djur och snälla gosedjur.
Svängig nyskriven musik blandas
med ”klassiker” som t.ex. ”Fem små
apor”. Gitte och Josef är mästare på
att få med sig publiken, både stora
och små. Det är allsång, rörelse och
djungelfest när det är som bäst.
Längd 40 min utan paus. Pris 80 kr.
När? Sön 7/10 kl 14
Var? Palladium Södergatan Malmö
www.palladium.nu

NALLEKONSERTER 2018-19

Upplev nya musikaliska äventyr med
Nalle och Malmö SymfoniOrkester.
Boka din Nalleserie och få tillgång till
kommande föreställningar som
spelas på lördagar kl 11, 13 & 15.
13/10 Nalle och Amadeus
15-16/12 Julstämning för de mindre
2/3 2019 Nalles upptäcktsresa
4/5 2019 Nalle och kärleken
Var? Malmö Live Konserthus, Malmö
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se

När? Premiär 6/10
Var? Teater Sagohuset, Revingeg. 8

FIKA TITTA DANSA / MED ANDRA
ORD, SKÅNES DANSTEATER
Dansupplevelse för hela familjen. Programmet innehåller dans i olika former
för olika åldrar och möjligheten att
leva ut den sprudlande kreativitet som
alstras i små och stora när man varit
i närkontakt med dans. Och självklart
så fikar vi. Vad är det som bestämmer
och formar vår identitet? Frågor kring
vårt sökande efter vår ”rätta” identitet
och fenomenet att vi är alla under
förändring. Ålder: från 6 år
Biljett: 80 kr var för både barn o vuxna.
När? Sön 21/10 kl 11 & 14
Var? Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
KÄRA NÅN EXPRESSTEATERN

I denna föreställning får den unga
publiken göra bekantskap med
ålderdomen. Genom komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga
publiken uppleva att de kanske har
mycket gemensamt med de äldre. En
äldre dam tar sin tid, i en omständlig,
komisk och poetisk anda.
För barn 5-7 år. Tid: ca 40 min
När? 20/10, 27/10, 3/11 kl 14
Var? Expressteatern, Rörsjögatan
26, Malmö
Biljetter: www.kulturcentralen.nu

I Okii Nami-rummet på Malmö Live får barn från 7 år prova olika instrument
tillsammans med Malmö Lives musikpedagoger. Inträdet är fritt och det
kostar heller inget att prova instrumenten.

Lördagar och söndagar
8 SEPT - 9 DEC
Kl 11.00-15.00

malmolive.se
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RUNDGÅNG
av KolKo ink. KollektivKompaniet
Rundgång är en dansinteraktion för de allra yngsta och deras nära vuxna. KollektivKompaniet KolKo ink.
tar sig an den allra yngsta publiken och presenterar en föreställning fylld av groove och värme. Relationen
mellan bebis och vuxen står i fokus när de tillsammans upplever och utforskar rörelse och rum.
Ordet rundgång beskriver den pågående loop av rörelse, ett dans-eko, som föds mellan bebisen och
dansarnas kroppar.

SPELAS PÅ SKÅNES DANSTEATER

16 SEP / KL 10:00, 13:00 & 15:00

6-14 MÅN

PRIS 80 KR/PERS

MED ANDRA ORD
med Regionteater Väst

Vad är det som bestämmer och formar vår identitet? Vi identifierar oss med den visuella bilden av oss
själva. Bilden av mig, det man ser, är det jag? Regionteater Väst gästar Skånes Dansteater med Med andra
ord i koreografi av Helena Franzén. En föreställning som ställer frågor kring fenomenet att vi alla är under
ständig förändring. Med andra ord är en hyllning till vår förmåga att förändras, utanpå och inuti.

SPELAS PÅ SKÅNES DANSTEATER

21 OKT / KL 11:00 & 14:00

FRÅN 6 ÅR

PRIS 80 KR/PERS

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

från 3 år

7 OKT kl. 14.00

VILDA DJUR
Ett musikäventyr

0 -12 mån

4 NOV kl. 10.00-13.00 + 14.00-17.00

THE GARDEN OF SPIRITED MINDS
Dalija Acin Thelander

från 5 år

18 NOV kl. 14.00

LA BALLE ROUGE
Den röda bollen

från 4 år

1 DEC

kl. 14.00

JUL med OLLE och MUSICA VITAE

från 4 år

25 NOV kl. 14.00

OBS! SUPERVIKTIGT!
Minna Krook

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

forts. Teater, Dans & Musik
BARNGALAN 2018

Barngalan är ett tillfälle för alla
barn att få släppa taget, leka och
underhållas. Det blir en fartfylld dag
med aktiviteter av alla de slag samt
en show fulladdad med kända artister,
sång, dans och galna upptåg. Galan
leds av Josefin Johansson som vi
känner både från ”Smartare än en
femteklassare” och ”På Spåret”.
Årets tema är - en kompis åt alla!
Barngalan är din kompis och här
möter du dessutom nya kompisar på
ett enkelt sätt! Rek ålder 6-11 år.
När? 27/10 kl 13-17
Var? Sparbanken Skåne Arena, Lund

VAR ÄR DU PROSERPIN?
MALMÖ OPERA

Växtlighetens gudinna söker efter sin
försvunna dotter. Hon är så olycklig
att allt börjar vissna och det blir höst.
Var är du Proserpin? är en gudasaga
som bygger på Joseph Martin Kraus
1700-talsopera Proserpin. Naturens
förvandlingar - Proserpin är nyfiken
och vill upptäcka världen. Hennes
mamma är Ceres, växtlighetens
gudinna. När Proserpin försvinner blir
Ceres olycklig och glömmer att sköta
om naturen, så att blommor och blad
vissnar och dör. Rek. ålder från 8 år.
När? 30/10 kl 13 & 15, 1/11 kl 13 & 15,
2/11 kl 15 & 18
Var? Malmö Opera. Tel 040-20 84 00.
www.malmoopera.se

WALKING WITH DINOSAURS,
MALMÖ ARENA

Dinosaurier är på väg till Sverige!
Den spektakulära scenföreställningen
Walking with Dinosaurs – The Arena
Spectacular. Med dinosaurier i naturlig
storlek som rör sig som vore de levande, toppmodern teknik och kreativitet
utöver det vanliga har den påkostade
arenashowen förtrollat publik i alla
åldrar och kritiker världen över. Fler än 9
miljoner människor i över 250 städer har
redan sett föreställningen.
Biljetter: Ticketmaster
När? 2-4/11
Var? Malmö Arena
www.malmoarena.com/evenemang/

MORA TRÄSK

Kom och sjung och lek med Mora Träsk
till klassiker som Tigerjakten, Fader
Abraham och Klappa händerna. Galen
svettig och rolig underhållning utlovas.
Entré 100 kr. Biljetter bokas på www.
moratrask.se eller 026-65 00 00
När? 3/11 kl. 15:30-16:15
Var? Kockum Fritid Malmö
Tel. 026-65 00 00
www.moratrask.se

THE GARDEN OF SPIRITED
MINDS PÅ PALLADIUM

Riktar sig till bebisar (0-12 mån) och är
både en dansföreställning, skulptural
installation och ett multisensoriskt verk.
En upplevelse för alla sinnen där de
allra minsta och deras föräldrar bjuds in
till att röra sig fritt och utforska genom
aktivitet eller vila. Max 15 bebisar åt
gången. Entré: 1-2 vuxna + 1 barn 100:-

BAMSE PÅ TURNÉ – SÅNG- &
DANSFÖRESTÄLLNING

Nu åker Bamse och hans vänner på
turné med en ny bubblande barnföreställning. Det kommer bli omöjligt
att sitta still! I föreställningen får
vi träffa häxans dotter Lova som
tillsammans med Bamse och hans
vänner låter oss dansa och sjunga
tillsammans till kända barnsånger.
Föreställningen passar liten som
stor med sing-a-long sinnet redo!
Efter föreställningen är det Meet n’
Greet med karaktärerna, kanske vill
ni passa på att få en bild tillsammans? Pris: 195 - 295 kr per biljett.
När? Lör 10/11 kl 14:00
Var? Helsingborgs Konserthus
www.bamselive.se

När? Sön 4/11 kl 10 & 14
Var? Palladium Södergatan Malmö
www.palladium.nu

bamse och hans vänner framför klassiska barnvisor!

HELSINGBORGS KONSERTHUS, 10 NOVEMBER
BOKA PÅ WWW.BAMSELIVE.SE

BARNiMALMO.SE
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SPORTIGT NÖJE
MALMÖ
PÅ
BIBLIOTEKEN
STADSBIBLIOTEK
14/9 fre 10–10.30:

28/9 fre 10–10.30:

Babysångstund med Anna Cederquist. För barn 0–2 år. I Sagogrottan.
Anmälan.

Babysångstund med Anna Cederquist. För barn 0–2 år. Sagogrottan.
Anmälan.

SJUNG MED DITT BARN

SJUNG MED DITT BARN.

SPORT & RÖRELSE
BAD
BARNENS VERKSTAD.
SAGOSTUND OCH VERKSTAD
14/9 fre 16.30–18:

29/9 lör 11–12.30 & 14–15.30:

på arabiska. För barn 3–8 år. I Sagogrottan.

Skapa i magiska verkstaden. För barn
3–8 år. Regnbågen.

15/9 lör 14–14.30:

29/9 lör 14–16:

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För 2–4 år. I Sagogrottan.
Anmälan.

på arabiska. För barn 3–8 år. Sagogrottan.

DRAG QUEEN STORY HOUR.

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

TEATER, SAGOSTUND
DANS PÅ PERSISKA.
DRAG QUEEN STORY HOUR.
& MUSIKPÅ RESA MED MUSIKMINISTERN
BESÖK KÖPENHAMN
15/9 lör 14.30–15:

30/9 sön 14–14.30:

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För 4–7 år. I Sagogrottan.
Anmälan.

30/9 sön 14–15:

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

Rauha Räppääjä. Teater på finska
med en av Finlands populäraste
barnbokskaraktärer. För 2–8 år. Röda
rummet.

18/9 tis kl 15-16.30:

2/10 tis 15.00–17.00:

16/9 sön 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ ENGELSKA

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
SJUNG MED DITT BARN

BARNENS VERKSTAD –

teknikverkstad. Testa digitala manicker. För barn 5–8 år. I Regnbågen.
20/9 tors 10.30–11:

BABYBOKPRAT. För barn 0–12 mån.

Sagogrottan. Anmälan.
20/9 tors 11.30–12:

MUSIK

BABYBOKPRAT. För barn 0–12 mån.
Sagogrottan. Anmälan.

BARNENS VERKSTAD

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år. Regnbågen.
5/10 fre 10.00–10.30:

Babysångstund med Anna
Cederquist. För barn 0–2 år.
Sagogrottan. Anmälan.
5/9 fre 16.30–18.00:

20/9 tors 15–15.30:

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

För barn 3–5 år. I Sagogrottan.
Anmälan.

6/9 lör 14.00–14.30:

20/9 tors 15–17:

Lovara/polsk romani. Sagogrottan.

brädspel. För unga 9–13 år. Balagan.

SAGOSTUND PÅ HEBREISKA

SAGOSTUND PÅ SVENSKA.

på arabiska. För 3–8 år. Sagogrottan.

SAGOSTUND PÅ ROMANI

SPELVÄRLDAR. Testa VR, tv- och

7/9 sön 14.00–14.30:

22/9 lör 14–16:

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

på arabiska. För barn 3–8 år. Sagogrottan.

BARNENS VERKSTAD

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

9/9 tis 15.00–17.00:

23/9 sön 14–14.30:

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år. Regnbågen.

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

BABYBOKPRAT.

SAGOSTUND PÅ SPANSKA.

11/9 tors 10.30–11.00:

25/9 tis 15–17:

För barn 0–12 månader.
Sagogrottan. Anmälan.

Skapa i magiska verkstaden. För 3–8
år. Regnbågen.

11/9 tors 11.30–12.00:

26/9 ons 14.30–16.30:

För barn 0–12 månader. Sagogrottan.
Anmälan.

BARNENS VERKSTAD.

STUDIEDAG PÅ BALAGAN:

Trailerverkstad. Testa att göra din
egen filmtrailer! För unga 9–13 år.
Balagan.

BABYBOKPRAT.

FÖR F
12/9 fre 16.30–18.00:

SAGOSTUND OCH VERKSTAD
på arabiska För barn 3–8 år.
Sagogrottan.
13/9 lör 14.00–14.30:

DRAG QUEEN STORY HOUR

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För barn 2–4 år.
Sagogrottan. Anmälan.
13/9 lör 14.30–15.00:

PÅ ST

DRAG QUEEN STORY HOUR

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För barn 4–7 år.
Sagogrottan. Anmälan.
14/9 sön 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ ARMENISKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
16/9 tis 15.00–17.00:

BARNENS VERKSTAD

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år. Regnbågen.
18/9 tors 12.00–14.00:

STUDIEDAG PÅ BALAGAN:

Skräckpoesi. Vi testar att skriva om
riktigt läskiga saker. För unga 9–13
år. Balagan.

FEST

18/9 tors 15.00–17.00:

SPELVÄRLDAR

Testa VR, tv- och brädspel.
För unga 9–13 år. Balagan.
18/9 tors 15.00–15.30:

SAGOSTUND PÅ SVENSKA
För barn 3–5 år. Sagogrottan.
Anmälan.
19/9 fre 10.00–10.30:

SJUNG MED DITT BARN

FILM

Babysångstund med Anna
Cederquist. För barn 0–2 år.
Sagogrottan. Anmälan.
19/9 fre 16.30–18.00:

SAGOSTUND OCH VERKSTAD
på arabiska För barn 3–8 år.
Sagogrottan.
20/9 lör 13.00–15.00:

KODSKOLA FÖR DIG SOM

pratar finska För unga 9–13 år.
Balagan. Anmälan.
20/9 lör 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ KINESISKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
21/9 sön 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ BOSNISKA,

kroatiska, serbiska För barn 3–6 år.
Sagogrottan.
23/9 tis 15.00–16.30:

BARNENS VERKSTAD –

teknikverkstad Testa digitala manicker. För barn 5–8 år. Regnbågen.

BARNiMALMO.SE
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forts. Malmö Stadsbibliotek
27/9 lör 11–12.30 och 14–15.30:

1/11 tors 10.00–12.00:

9/11 fre 16.30–18.00:

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år. Regnbågen.

Malmö Konsthall. Skapa sidor till vår
dragspelsbok. För unga 9–13 år. Balagan. Anmälan.

på arabiska. För barn 3–8 år.
Sagogrottan.

BARNENS VERKSTAD

27/9 lör 14.00–16.00:

HÖSTLOV: SKAPA MED

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

10/11 lör 14.00–14.30:

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

1/11 tors 14.00–16.00:

28/9 sön 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ TURKISKA

Malmö Konsthall. Skapa sidor till vår
dragspelsbok. För barn 5–8 år.
Regnbågen. Anmälan.

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

1/11 tors 14.30–15.30:

29/9 mån 13.30–17.00:

HÖSTLOV: BERÄTTERIBOLAGET

Gör en robotmask och testa framför
green screen. För unga 9–13 år.
Balagan.

Berättarföreställning. För barn 7–11 år.
Balagan.

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För barn 4–7 år.
Sagogrottan. Anmälan.

2/11 fre 14.30–16.00:

11/11 sön 14.00–14.30:

29/9 mån 15.00–16.30:

på Balagan. För unga 9–13 år.

För barn 3–6 år. Sagogrottan.

och workshop med Elias Våhnlund
Träffa författaren bakom "Handbok för
superhjältar". För barn 6–12 år.
Regnbågen. Anmälan.

SAGOSTUND OCH VERKSTAD

på arabiska. För barn 3–8 år.
Sagogrottan.

HÖSTLOV: ROBOTMASKER

HÖSTLOV: FÖRFATTARBESÖK

30/9 tis 15.00–17.00:

HÖSTLOV: BARNENS VERKSTAD
lovspecial. Skapa i magiska verkstaden. För barn 5–8 år. Regnbågen.

HÖSTLOV: SKAPA MED

HÖSTLOV: FILMMYS

DRAG QUEEN STORY HOUR

Berättelser med Lady Busty & Miss
Shameless. För barn 2–4 år.
Sagogrottan. Anmälan.
10/11 lör 14.30–15.00:

DRAG QUEEN STORY HOUR

SAGOSTUND PÅ SPANSKA

3/11 lör 14.00–16.00:

13/11 tis 15.00–17.00:

på arabiska För barn 3–8 år.
Sagogrottan.

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år.

4/11 sön 14.00–14.30:

SAGOSTUND PÅ ENGELSKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.
6/11 tis 15.00–17.00:

BARNENS VERKSTAD

BARNENS VERKSTAD

"Anmälan" betyder att du
behöver anmäla dig till
arrangemanget.
Gör detta på vår hemsida.

Skapa i magiska verkstaden.
För barn 3–8 år. Regnbågen.

GAR TÄV
GAR TÄVLIN
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T
VLINGAR

VINN!

TÄVLA om BILJETTER till:
v.39 - Walking with Dinosaurs
v.41 - Barngalan
v.42 - Extreme Zone

Häng med oss på Facebook (BARNiMALMO) eller på
www.barnimalmo.se så du inte missar våra tävlingar!
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NÄSTA
NUMMER
UTE DEN
12 november
- fylld med
vintertips

höstlovet
Robotmasker: Gör en robotmask och testa framför green
screen. För unga 9–13 år.
Måndag 29 oktober kl. 13.30 –17.00 & Plats: Balagan
Författarbesök Elias Våhnlund: Träffa författaren bakom
”Handbok för superhjältar”. För barn 6–12 år.
Måndag 29 oktober kl. 15.00–16.30 Plats: Regnbågen
Barnens verkstad – lovspecial: Skapa i magiska verkstaden.
För barn 5–8 år.
Tisdag 30 oktober kl. 15.00–17.00 Plats: Regnbågen
Skrivarverkstad: Skriv egen skräckpoesi. För unga 15–25 år.
Tisdag 30 oktober kl. 17.00–19.00 Plats: KRUT
Skapa med Malmö Konsthall: Skapa sidor till vår
dragspelsbok. För unga 9–13 år.
Torsdag 1 november kl. 10.00 –12.00 Plats: Balagan
Skapa med Malmö Konsthall: Skapa sidor till vår
dragspelsbok. För barn 5–8 år.
Torsdag 1 november kl. 14.00–16.00 Plats: Regnbågen
Berätteribolaget: Berättarföreställning. För barn 7–11 år.
Torsdag 1 november kl. 14.30–15.30 Plats: Balagan
Spelvärldar: Testa VR, TV- och brädspel. För unga 14–25 år.
Torsdag 1 november kl. 16.30 –19.30 Plats: KRUT
Filmmys på Balagan: För unga 9–13 år.
Fredag 2 november kl. 14.30 –16 Plats: Balagan
Filmvisning och samtal: Little Wing. För unga 14 –25 år.
Fredag 2 november kl. 15.00–17.30 Plats: KRUT

på Stadsbiblioteket

FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN
HUSIE BIBLIOTEK
BELLEVUEGÅRDS
BIBLIOTEKET

7-16 år. Ingen anmälan.
25/9 Prova på VR
23/10 TV-spel
30/10 Lästips på lovet
6/11 Du bestämmer
20/11 Bibliotekarien bestämmer
4/12 Pyssel
18/12 Terminsavslutning TV-spel

SPORT & RÖRELSE
BAD

SAGOSTUND MINI

Fyra fredagar i höst läser vi sagor för
små öron i sagorummet. För 1–2 år.
När? Fredagar kl 10

SUPERTISDAG

SAGOSTUND PÅ SVENSKA

Vi tar den magiska speldosan med
oss till Sagornas land! För barn 3–5 år.
När? Onsdagar kl 10 tom 5/12

När? tisdagar kl 14.30–15.30

SAGOSTUNDER

Barnbibliotekarien Karin berättar sagor
i Gröna Rummet. För alla barn 4-6 år.
Bindande anmälan.

TEATER, DANS
& MUSIK SMÅTTINGSAGA
BESÖK
KÖPENHAMN
SAGOFEN ISADORA
–
HEJ TROTTOAR!
SAGOSTUND PÅ ARABISKA
Det blir både saga och sång!
För 3–5 år.

När? fre 21/9, 9/11, 23/11 kl 10

När? 13/9, 18/10, 15/11 kl 10

Vår barnbibliotekarie tar emot alla barn
1-3 år på sagostund.

En teater där vi får hänga med på en
promenad. För barn 0–2 år. Anmäl på
webben eller 040-660 85 59.

När? 28/9, 22/10 kl 10 "Knacka på!"
När? 29/10, 30/11 kl 10 "Bebbe och fina
kroppen"

Skapa sidor till vår dragspelsbok.
Tillsammans gör vi en lång bok som
sedan stannar kvar på biblioteket.
Anmäl på webben el 040-660 85 59.
För hela familjen!

MUSIK

SJUNG MED DITT BARN

När? 17/9 mån 14-15

SJUNG MED DITT BARN

Babyrytmik under ledning av musikpedagog Anna Cederquist. Sagorummet. Anmälan.
När? 12/10 fre 14.00-15.00

TEATER JALADA

Hjältinnan av Basra. Teater för barn
från 5 år. Anmälan.
När?13/10 lör 10.30-11.30

Träffa illustratören till de populära
PAX-böckerna.

När? tors 27/9 kl 16

När? 23/10 tis 17.00-18.00

För alla barn cirka 2–6 år.
När? tors 4/10 kl 10

FÖRFATTARBESÖK: ELIAS
VÅHLUND

När? 10/10, 21/11 kl 10

Kom med din bebis 0-12 mån för babybokprat, boktips, sång med mera.

FAMILJEMYS: SPÖKRUNDA

Spökrunda på biblioteket efter stängning. För alla som vågar, oavsett ålder.
Föranmälan.

När? tis 30/10 kl 13-14.20

När? ons 17/10 kl 16

POPUP-VERKSTAD

FÖRFATTARBESÖK

Författaren och programledaren
berättar om sina böcker och gör
experiment. Anmälan.

SKAPA MED MALMÖ
KONSTHALL

Skapa sidor till vår dragspelsbok.
För alla åldrar. Anmälan.
När? 30/10 tis 14.00-16.00

TV-SPELSMÄSTERSKAP

Malmö TSM Deltävling i FIFA och
Mario Kart. Från 13 år.
Sagorummet. Anmälan.
När? 2/11 fre 14.00-17.00

När? ons 31/10 kl 13-16

När? tors 25/10 kl 9-10

LILLA VILDA TEATERN

KONSTHALLEN GÄSTAR

När? 9/11 fre 14-15

När? ons 31/10 kl 10-12

LINDÄNGENBIBLIOTEKET

SPÖKHISTORIER

Läskigt mysrys i Gröna rummet! Kom
om du vågar! Bindande anmälan.

BARNiMALMO.SE

När? tors 1/11 kl. 10.30-11 (4-7 år) &
14-14.30 (7-12 år).

FILM

När? 29/10 mån 13-13.45, 15-15.45

Träffa serietecknaren Henrik Jonsson!
Författare, serietecknare och illustratören bakom succéböckerna om Pax.
För barn 9-13 år. Föranmälan.

När? lör 17/11 kl 14

FES

TRÄFFA BEPPE SINGER

Lär dig magin i att få ett platt papper
att vecklas ut och poppa upp!
Från 8 år. Anmäl på webben el 040660 85 59.

Kreativ verkstad för alla nyfikna barn.
Du får bland annat lära dig hur man
viker konst av gamla böcker. Drop in!

PÅ S

Babyrytmik under ledning av musikpedagog Anna Cederquist. Sagorummet. Anmälan.

Vi gör bland annat ritrobotar och
ozobots. För barn 5–9 år. Drop-in.

BABYBOKPRAT ONSDAGAR

På Bibliotekens dag i Malmö bjuder vi
in er till en rolig och spöklik musikteater. För 3–8 år. Anmäl på webben el
040-660 85 59.

30

När? 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10,
25/10 , 1/11, 8/11 torsdagar 9.30-10

FÖRFATTARBESÖK: HENRIK
JONSSON

När? mån 29/10 kl 14-16

Träffa Elias som skrivit Handbok för
superhjältar. Elias kommer också att
avslöja lite om del 4. Möjlighet att skapa din egen superhjälte! För 6–12 år.
Anmäl på webben el 040-660 85 59.

SAGOSTUND FÖR BARN 3-6 ÅR

Sagorummet. Anmälan.

FAMILJEMYS: DIGITAL VERKSTAD

MUSEER &
SKAPA MED MALMÖ
KONSTHALL
UTSTÄLLNINGAR
SAGOSTUNDER PÅ ARABISKA
När? Fre 14/9 kl 10

LIHAMNS BIBLIOTEK

SJUNG MED DITT BARN

Babyrytmik under ledning av musikpedagog Anna Cederquist.
Sagorummet. Anmälan.

SMÅSAGOR

Vi öppnar vår magiska sagoväska och
låter berättelserna ta oss till sagans
förtrollade land. 1-2 år.
När? tors 13/9, 18/10 kl 9.30-10

Söndagsteater på Lindängenons
i oktober! Fri entré! se ann
		sid 20
NOVELKLUBB
Läs en utvald novell och diskutera
tillsammans. Begränsat antal platser,
anmäl dig och hämta ut din novell på
biblioteket!

TEATERLEK MED
SAGOFÉN ISADORA

Tema: Att vara kompis. För 2-4 år.
När? tis 10/10 kl 10

SAGOFEN ISADORA: AAOOII

En nästan ordlös föreställing för de
allra minsta barnen 0-12 månader.
Begränsat antal platser så anmäl
gärna. Gratis.

När? tis 25/9 kl 17-18

FÖRSKOLEBIO

När? mån 24/9 kl 10-10.30

SAGOFEN ISADORA:
HEJ TROTTOAR

När? 12/10, 24/10 kl 9.30

SAGOFEN ISADORA:
BARA EN LITEN PINGISKLUBB

En promenad där vi hör och ser
många olika saker. Ibland högt uppe,
ibland långt nere. För 0-2 år. Anmälan.
När? 27/9 kl 9-9.30

SAGOSTUND

Vi öppnar vår magiska sagoväska och
låter berättelserna ta oss till sagans
förtrollade land. 3-5 år.
När? 4/10, 11/10 kl 9.30-10

E-BOK

Vad är en e-bok och hur fungerar det?
Få tillgång till en stor mängd tidskrifter
och tidningar gratis.
När? lör 13/10 kl 11-12

KIRSEBERGSBIBLIOTEKET
OBS - Anmälan till 040-6608525.

SAGOSTUND

För barn 3-5 år. Ny saga varje gång.
När? Onsdagar 19/9, 17/10, 31/10,
28/11,5/12,12/12 kl 9.30

MINISAGA

För barn 1-2 år. "Petter och hans fyra
getter" och "Knacka på".
När? 24/9, 29/10, 3/12 kl 9.30.

BABYSPACE MED
SAGOFÉN ISADORA!

Föreställning för bebisar 0-11 mån.
När? ons 26/9 kl 10

BABYCAFÉ MED
SAGOFÉN ISADORA

Prick och Fläck på pricken. Film för
barn 2,5-5 år

FAMILJESÖNDAGAR

Fart och fläkt för både barn o vuxna.
Även klädbyte: Lämna in fem plagg
och ta fem nya (i samarbete med
ABF). Ingen anmälan.

När? mån 15/10 kl 10

POP-UP LAB

DELTÄVLING I MALMÖ
TV-SPELSMÄSTERSKAP

När? mån 29/10 kl 10-10.30

Anna Cedergren sjunger med föräldrar
och barn. För barn 0-2 år.

Välkommen hit och visa dina skills.
Du har chans att vinna biobiljetter och
gå vidare till final på Stadsbiblioteket.
För dig 11-18 år.

Kasta dig in i spännande världar med
VR-teknik. En garanterat cool upplevelse. Från 7 år och uppåt
När? tis 9/10 kl 15-16

Konstboksverkstad för barn fån 8 år.
Gratis.

PROVA PÅ VIRTUAL REALITY

Tre olika VR-spel. Testa hur det är att
gå runt i en virtuell värld. Gratis.
När? tis 30/10 kl 15-17

FÖRSKOLEBIO

Jack och Pedro på nya äventyr. Film
för barn 2,5-5 år.

ROSENGÅRDSBIBLIOTEKET

När? 7/11, 23/11 kl 9.30

SAGOSTUND PÅ SVENSKA

SKAPA - KONSTWORKSHOP

Med Malmö Konsthall. Dessutom:
Högläsning och pyssel.
Ingen anmälan.

för barn 3–6 år Gratis men boka i
förväg.
När? onsdagar kl 10-10.30 till 11/12

SAGOSTUND PÅ ARABISKA

När? 1/12 kl 10-12

för barn 3–6 år. Gratis men boka i
förväg.

MASTEN 2 VÄSTRA HAMNEN

När? fredagar kl 10-10.30 till 14/12

SAGOSTUNDER

för barn 2-3 år. Gratis men boka i
förväg.

För barn ca. 3-5 år. Begränsat antal
platser så anmäl gärna. Gratis.

SJUNG MED DITT BARN!

PROVA PÅ VIRTUAL REALITY

När? fre 26/10 kl 15-16

När? mån 5/11 kl 17-19

När? mån 1/10 kl 14

När? ons 3/10, 14/11 kl 9.30

FÖRFATTARBESÖK

SJUNG MED DITT BARN

När? fredagar från 12/10 till 7/12 kl
10-10.30

Dramatiserad version av Godnatt alla
djur med Lisa och Miriam.

När? mån 8/10 kl 10-10.30
Barnboksförfattaren Sarah Sheppard
besöker Masten 2 och berättar hur
det är att vara författare och illustratör.

När? 14/10, 2/12 kl 13-16

För de allra minsta! Babybokprat,
språkutveckling, dramasaga och
smakprov på teater. 0-15 månader.

DRAMASAGA

Teaterföreställning för barn 5-6 år.
Begränsat antal platser så anmäl
gärna. Gratis.

Anna Cederquist sjunger med föräldrar och barn 0-2 år. Begränsat antal
platser så anmäl gärna. Gratis.
När? ons fr 24/10 till 21/11 kl 10-10.40

SMÅTTINGSAGA

När? onsdagar kl 10-10.30 till 19/12

SÅNGSTUND MED KARIN
WERGER

En svängig sångstund för familjer
med barn 0-6 år. Ingen bokning men
begränsat antal platser.
När? 3/9, 3/10, 6/11, 6/12 kl 14.30

SMÅBARNSBIO

TEATER JALADA:
HJÄLTINNAN AV BASRA

När? varannan onsdag från 3/10 till
12/12 kl 09.30-10

När? tors 11/10 kl 10

Olika filmer vid varje tillfälle. Begränsat
antal platser så anmäl gärna. Gratis.

Teater för barn från 5 år. Spelas på
engelska, arabiska och svenska.
Gratis men boka i förväg.
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Tjena!

Det är en sport att
gå på Leos!
Det lönar sig att köra många pass. Med ett
familjekort får du upp till 20% rabatt per
besök jämfört med ordinarie entré. Kortet
gäller för alla barn i familjen.

15%
rabatt

20%
rabatt

GRATIS ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR
MALMÖ, STORA BERNSTORP & STADIONGATAN 24
LEOSLEKLAND.SE

