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MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

MALMÖ STADSBIBLIOTEK

TEATER, MUSIK & DANS

MALMÖFESTIVALEN 2013

DJUR

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

Tillsammans med spännande gäster och artister blir det
alltid proffsiga produktioner gjorda för hela familjen.
Folkligt, festligt, fullt ös – alltid 3 föreställningar på samma
lördag! kl 12. 14 & 16. Julkonserten ges också söndag
den 15 december kl 12. 14 & 16.
LÖRDAG 28 SEPTEMBER 2013

LÖRDAG 1 FEBRUARI 2014

LÖRDAG 14 DECEMBER 2013
SÖNDAG 15 DECEMBER 2013

LÖRDAG 27 MARS 2014

Nalles Trafikskola
Nalles Julkonsert

I NATUREN

Alfons Åberg

SPORT & RÖRELSE

Nalle i rymden

LÖRDAG 26 APRIL 2014

Nalle bjuder på
björnkalas
Ladda hem Appen med Nalles gömda sånger
finns både för I-phone och Android, sök NALLE

MARKNADER, MÄSSOR &
FESTIVALER

BAD

www.mso.se
040-630 45 01

BARNiMALMO.SE
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på Skånes Dansteater

Hämta
Barn i Malmö
gratis!

Nystart efter
solig sommar!

Barn i Malmö kan du
hämta gratis på turistbyråer,
bibliotek, sportanläggningar,
butiker, museer och vård
centraler i Malmöområdet.
På www.barnimalmo.se
hittar du en komplett lista.
Guiden delas också ut till
barnfamiljer på stan, så
håll utkik om du inte
redan har ditt eget ex!

Nu i början av höstterminen känns allt som en nystart med nya
möjligheter. Barnen är tillbaka på förskola eller skola och får
börja på sina olika aktiviteter igen. En del aktiviteter byts kanske
ut. Vardagsrutinerna startas om, men med en del förbättringar
som vi kommit fram till under ledigheten får de också en nystart.

Direkt hem i
din brevlåda

Barn i Malmö flyttar in i nya lokaler med härliga grannar.
Energin är tillbaka på topp och idéerna från solstolen realiseras.
Sommarens nylanserade hemsida kompletteras med de sista
funktionerna och nya roliga områden.

Prenumerera på 6 nummer
för bara 99 kr. Beställ på
www.barnimalmo.se

Nystart gäller också för aktiviteterna. Malmöfestivalen lockar
och teatrarna, museerna och biblioteken bjuder på mycket nytt.
Många av aktiviteterna hittar du här - och ännu fler finns på vår
hemsida.
Trevlig nystart!

Karin Hessle, Redaktör

På Skånes Dansteaters familjeaktivitet FIKA TITTA DANSA får
barn och vuxna se dans, själv delta i en aktivitet och så klart fika!

MUNCH! med Tanzfuchs för barn 0-4 år

Dansande tallrikar, en hicka som vandrar ner i foten,
hukande kroppar, pratglada rätter och knäppa sånger.
Munch! är en undersökning av ämnet äta och dess ritualer.
Tillsammans med publiken sväljer dansarna, sniffar,
njuter, äter, plockar, lyssnar och smälter allt som serveras.
Efter föreställningen uppmanas barnen att själva utforska
scenområdet och smaka på maten. Sist blir det fika i foajén.
Sönd 15 SepTember kl. 10 och kl. 14

1 up med Arkeolog 8 för barn 7-10 år

Följ med in i en TV-spelsvärld. Hur ska det gå?
Kommer de att klara sig? Ska det bli GAME OVER?
Dansarna gestaltar tvspelskaraktärernas mekaniska
uttryck. Streetdans möter modern dans. Efter föreställningen
får barnen själva prova på att röra sig med hjälp
av dansarna. Sist fika i foajén för alla.
Sönd 3 november kl. 10 och kl. 14

Barn i Malmö
Postadress:
Hessle Kommunikation AB
Norregatan 4
S-233 34 Svedala
www.barnimalmo.se

I Skuggans Land med memory Wax för barn 5-7 år

Annonser: annons@barnimalmo.se
Eva eva@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Kitt svaneK, kitt@barnimalmo.se
Eva eva@barnimalmo.se
Teresa teresa@barnimalmo.se (DK)
Redaktör & ansvarig utgivare:
Karin Hessle, karin@barnimalmo.se
Original & produktion:
svaneK, www.svaneK.dk
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Antal ex: 15.000
Med reservation för ändringar
och fel i innehållet.
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Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på facebook!
www.facebook.com/BARNiMALMO

I Memory Wax's succéföreställning får vi följa med på en
resa genom skuggans land. Ett föränderligt landskap där
tre figurer vandrar i sökandet efter sina drömmar. I denna
föreställning sätts fantasin i fokus på ett lekfullt, visuellt
och rörande sätt, en upplevelse för ögat, själen och hela
familjen. Efter föreställningen bjuds barnen in att själva
göra skuggspel. Sist blir det fika i foajén.
Sönd 24 november kl. 10 och kl. 14

erslätt
utflykt söd

Hallon och
pirater på
SÖDERSLÄTT
Söderslätt kallas ett område i Sydvästra
Skåne, men det har ingen definitiv geografisk
gräns. Som vägvisare kan man använda
Svedala, Skurup, Vellinge och Trelleborgs
kommunområden.

SKEPP O´HOJ

Här finns härliga fikaställen, fantastiska
stränder, naturupplevelser, museer och
aktiviteter. Här visar vi bara fem utflykter men
på hemsidan hittar du många fler
(www.barnimalmo.se/artiklar/soderslatt).

Efter att ha fått en äkta piratstämpel på handen går vi till
samlingsplatsen vid flaggstången tillsammans med en m
 assa
andra små sjörövare. Där möter tre stora pirater upp och
inleder skattjakten med att hissa den stora sjörövarflaggan.
Vi får en skattkarta och en lapp med uppgifter som vi skall utföra längs vägen. Spänningen stiger när vi ger oss av. Längs
vägen får vi snurra 3 gånger runt flaggstången, räkna gäss,
plocka stenar och mycket mer.

HALLONGÅRDEN
I Bodarp, mellan Vellinge och Trelleborg, ligger den familjeägda Hallongården. Här kan man handla i gårdsbutiken eller ta
en fika bland hallonodlingarna.
I gårdsbutiken finns både färska hallon och många goda egenproducerade hallonprodukter att köpa. Vad sägs t.ex. om hallonketchup, hallonmarmelad eller hallonglögg? Här kan du även
köpa fika att ta med ut i naturen. Få fikan i en korg och sätt er
mitt bland hallonraderna, i trädgården eller nere vid dammarna.
När ni fikat klart kan ni ta en titt på gårdens djur. Här bor nämligen även får, gäss, höns, katter och en hund.
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Vad? Gårdsbutik och café
När? Butiken alla dagar kl. 11–18,
caféet alla dagar kl. 11–17
Var? Bodarpsvägen 144-0,
Trelleborg
www.hallongarden.com

När vi har klarat alla uppgifter får vi äntligen ett kryss på kartan som visar oss var skatten finns. Barnen rusar ivrigt iväg
och kommer fram till en låda full med guldklimpar! Alla får ta
varsin. Vilken lycka!
Som avslutning bjuder SjörövarMange och Katta Pirat på
show inne i det gamla köpmannamagasinet och alla små pirater sjunger med och dansar till de välbekanta sångerna om
havens äventyr.

Vad? Smuggel i Smyge
Pris: 3 guldpengar (30 kr)
När? 18/8 kl. 14–15.30
Var? Köpmansmagasinet,
Smygehamn
www.soderslatt.com

BARNiMALMO.SE
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& RÖRELSE
På LANDET

KÖPENHAMN

PÅ STRANDEN

STATARMUSEET, TORUP
Här är det rofullt. I ena änden av huset finns kafé
och butik. Lättare mat och härlig fika – hembakat
och ekologiskt. Resten av huset är museum som
visar hur statarna levde förr i tiden. Sedan kan ni
besöka djuren; höns, tuppar, gris & kaniner. Barnen får provsitta gammal traktor.
Öppet? Augusti tis–sön kl 11–17. September tis-fre
kl. 10–15 & lör–sön kl. 11–16.
Var? Intill Torups rekreationsområde och Slott.
Torupsv. 606-59, Bara
Tel. 040-44 70 90
Läs om vårt besök på www.barnimalmo.se

FESTIVALER & MARKNADER

INTE BARA PETTSON - SVEN NORDQUIST
Vi träder in i Sven Norquists underfundiga bildvärld i en utställning på Trelleborgs Museum.
Kanske är han en av Sveriges mest omtyckta
barnboksförfattare med sina oförglömliga figurer
gubben Pettson och katten Findus. Se även bilder från hans Augustprisvinnande bok ”Var är min
syster” liksom bilder från Nasseböckerna m.m.
Entré: 30 kr , fri entré för alla under 20 år
När? Tis-sön kl. 12–16 t.o.m. 27/10.
Stängt måndag.
Var? Trelleborgs Museum, Stortorget 1, Trelleborg
Tel. 0410-733 045
www.trelleborg.se/museum

FILM & SÅNT

VIKINGATID
VIKINGAR

SVEN NORDQUIST

FILM

Att ta sig över till Ven tar bara 30 min
med båt från Landskrona. Båtarna
lägger till i Bäckviken och därifrån
är det endast en kort promenad till
cykeluthyrningen. För mer info om
priser och avgångar samt vad du
kan uppleva och se på ön:

SPORTLOV

Tel. 0418-473 473
www.ventrafiken.se

FAMILJEPAKET
CHRISTINEHOFS EKOPARK
En heldag på Christinehof. Valfri
barn- eller familjeaktivitet, slottsentré
och äventyrsorientering/fiske ingår i
familjepaketet. Ta med egen picknick
att njuta av i den vackra naturen eller
ät på slottscaféet.

Läs mer på sid. 29

SVANEHOLMS SLOTT

DANS
TRELLEBORGEN – Mitt i Trelleborg finns en
rekonstruktion av av en del av ringborgen. Även
vikingagård, museum, butik och kafé.

När? 17 augusti kl. 11–16, Trelleborgen,
25 augusti kl. 11–16, Foteviken
För entré och öppettider se www.barnimlmo.se

ROMELEÅSENS
DRESSINCYKLING
Att cykla dressin är en naturupplevelse. Spåret slingrar sig i vacker
natur från Björnstorp till Veberöd.
Avgift: 250 kr/dressin och pass
Var? Väg 11 mot Veberöd. Höger
mot Björnstorp och Romeleåsen
Tel. 0705-747622
www.dressincykling.se

ÅNGTÅGET PÅ ÖSTERLEN
Åk med ångtåg mellan Brösarp och
S:t Olof. Sitt på tidsenliga träbänkar,
träffa konduktören när det sakta kör
fram genom det vackra landskapet.
Cafévagn i Brösarp.

MARKNADER,
Pris: 450 kr för 2 vuxna och 2 barn
För mer info och aktuella
aktiviteter & LOPPIS
MÄSSOR
se hemsidan:
FULLTOFTA NATURCENTRUM

Vikingafejden 2013
Fyra Vikingalag drabbar samman i en fejd som
sätter uthållighet, taktik och styrka på prov. Heja
på vikingarna, prova själv de gamla vikingalekarna och smaka på äkta vikingamat.

BARNiMALMO.SE

UTFLYKT TILL VEN

www.christinehofsekopark.se

FOTEVIKEN – Vid kusten i Höllviken ligger
Fotevikens Museum med sin vikingastad.
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Vandra i vackra slottsmiljöer och
njut av den historiska stämningen.
Hyr roddbåt och ro ut på den lilla
sjön eller ta en promenad runt sjön.
Fiskemöjligheter.

Pris tur & retur: Vuxen 120 kr,
barn (6–15 år) 60 kr, 0–5 år gratis.
Se avgångar på hemsidan.
www.skanskajarnvagar.se

ALE STENAR
Skånes vackraste plats? På åsen
ovanför hamnen i Kåseberga finns
Sveriges största skeppssättning,
Ales stenar. Totalt 59 stenblock, 67
meter lång och 19 meter bred. Passa
på att njuta av nyrökt fisk på någon
av serveringarna nere i hamnen.

KOM & HEJA
Var? Kåseberga hamn, Löderup

Var? Svaneholm, Skurup
www.svaneholm.com

KULLABERG NATURRES.
Den speciella naturen lockar till
utflykter, upptäcktsfärder och gömmer något för alla. Naturum med
utställningar och saltvattensakvarier.
Kullabergsguiderna har aktiviteter
såsom tumlarsafari, grottvandring
och fyrguidning.
Naturum öppet t.o.m. 18/8 alla
dagar kl. 10–18, därefter 10-16
Var? Naturreservatet ligger i Mölle
norr om Helsingborg
www.kullabergsnatur.se
www.kullabergsguiderna.se

www.ystad.se

PÅ STRANDEN
VATTENRIKET I KRISTIANSTAD
Mitt i Kristianstad ligger naturum
vattenriket. Här kan du leta märlor
i bäcken, titta på fiskar i akvariet
och ta en flygtur med Opteryx. Café
med fin utsikt. I vattenriket kan du
även åka på safaritur, åka flotte eller
flodbåt på Helge, fiska och rida.

BILAR & MOTORER

När? Augusti alla dagar kl. 10–17,
september 11–17
Var? Härlövsängaleden 2,
Kristianstad.
Tel. 044-13 23 30
www.vattenriket.kristianstad .se/
naturum

KREATIVUM, KARLSHAMN
Kreativum är ett Science Center
för nyfikna i alla åldrar. 2000 kvm
upplevelser med hundrafemtio olika
”prova-på” stationer. I huset finns
fem olika upptäckartorg med olika
teman. I den jättestora jordgloben
kan du få en fantastisk filmupplevelse. Här visas spektakulära filmer om
rymden, jorden och livet. Kombinera
med Blekinge Exotiska Värld.

LOPPIS

Öppettider & pris: Se hemsidan
Var? Kreativum, Strömmavägen 28,
Karlshamn
www.kreativum.se

NÖJEN

KIVIKS MUSTERI
På Äpplets Hus kan du se olika utställningar, lära mer om framställning
av juice och cider samt titta på olika
föremål som använts till pressning
och buteljering. Vackra trädgårdar
med över 70 olika äppelsorter.
Gårdsbutik, restaurang och café.
När? Augusti alla dagar kl. 10–18,
september alla dagar 10–17
Var? Kiviks Musteri, Kivik
www.kiviksmusteri.se

Välkomna!
Idrottsg. 22, Limhamn 040-159909
www.pysen.se

l o l l o pard. se
Barn och vuxenkläder i eko-bomull.
Vi finns på Malmöfestivalen, Södergatan
den 16-23/8. www.lollopard.se

l o l l o pard

BARNiMALMO.SE
l o l l o pard
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MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
Moderna museet
Tipsrunda för barn. Café och fin
shop. Utställningar: T.o. 25/8 ”Lögner om måleri”, ”Scandinavian Pain:
Ragnar Kjartansson, Edvard Munch”
samt ”John Melin Exercices visuels”.
Fr.o.m. 14/9 ”Ryskt avantgarde”.
Familjesöndag 25/8, 29/9 m. fl.

DJUR

Entré: Barn gratis, vuxen 70 kr
Öppet: Tis–sön kl. 11–18
Var? Gasverksgatan 22, Malmö
Tel: 040-685 79 37
www.modernamuseet.se/malmo

Malmö Konsthall
Stängt för renovering.
www.konsthall.malmo.se

Entré: Barn fri entré, vuxen 40 kr
Öppet? Alla dagar kl. 10–17
Var? Kommendanthuset,
Malmöhusvägen, Malmö
Tel. 040-34 44 00
www.malmo.se/museer

Malmöhus Slott
Historiska och naturhistoriska
utställningar. Forn- och medeltidssalar. Konstmuseum, akvarium och
naturavdelning. Akvariet är stängt
efter 1 september för renovering.
Entré: Barn fri entré, vuxen 40 kr
Öppet? Alla dagar kl. 10–17
Var? Malmö Museer,
Slottsholmen, Malmöhusvägen 6
Tel. 040-34 44 00
www.malmo.se/museer

TEATER & MUSIK
Teknikens &

Form/Design center

Mötesplats för design och
konsthantverk, café och butik.
Utställningar: Se hemsidan
Entré: Fri entré.
Öppet: Tis–lör kl. 11–17,
sön kl. 12–16. Mån stängt
Var? Lilla torg 9, Malmö
Tel. 040-664 51 50
www.formdesigncenter.com

Sjöfartens Hus
Teknik, naturvetenskap och
experiment. Rolig museibutik.
Uppfinningar, motorer & ubåt.
Idéplaneten och lekrum.
Entré: Barn fri entré, vuxen 40 kr
Öppet? Alla dagar kl. 10–17
Var? Teknikens och Sjöfartens hus,
Malmöhusvägen 7
Tel. 040-34 44 38
www.malmo.se/museer

BIBLIOTEKEN
T.o.m. 8/9: ”Purity”PÅ
av David
FOTOGRAFINS RUM
Magnusson.

Inte bara Pettson

Illustratörerna

tis-sön 12-16

Axel Ebbes Konsthall - Hesekilleg 1 ons-sön 12-16

TRELLEBORGS MUSEER
BARNiMALMO.SE

Här får du inblick i hur en filmproduktion går till, prova-på att göra
egna animationer, testa trickfilmning.
Unik samling Wallanderrekvisita
som består av kulisser, kläder och
rekvisita från filmerna. Café.

Öppet? Augusti tis–sön kl 11–17.
September tis–fre kl. 10–15 &
lör–sön kl. 11–16.
Var? Torupsv. 606-59, Bara
Tel. 040-44 70 90
www.statarmuseet.com

Kulturen i Lund

stjärna till Euphoria” om schlagerfestivalen. T.o.m. 29/9 ”Det var dans
bort i vägen” om musikens betydelse
för människan genom tiderna. Slöjdklubb för barn 7-14 år under hösten.
Handarbetskafé 12 & 26/9.
Öppet: Tis–fre kl. 11–16,
lör & sön kl. 12–16
Var? Möllevägen 4, Åkarp
Tel. 040-43 93 70
www.mollegardenkultur.se

BESÖK KÖPENHAMN
Vattenhallen

Friluftsmuseum med trädgårdar
och historiska byggnader. Flera
utställningar, bl.a.: ”Modefotografier”: Av Carl Bengtsson. T.o.m. 15/9
”Sinnligt och sakligt – Silversmide
av Lars Håkansson. T.o.m. 1/9 ”Vem
är jag?”: Om drömmar, känslor och
identitet. Gör ditt eget självporträtt!
Entré: Se hemsidan
Öppet: Augusti alla dagar kl. 10–17
September tis–sön kl. 12–16
Var? Tegnérplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

MUSIK

Malmö Chokladfabrik
Kombinerat museum, butik & café
där ni kan uppleva Mazettis historia.
Öppet: Vard kl. 10–18,
lör kl. 10–14, sön stängt
Var? Möllevångsg. 36B, Malmö
Tel. 040-45 95 05
www.malmochokladfabrik.se

GLIMMINGEHUS

Upplevelser och experiment med
naturvetenskap och teknik.
Entré: 0–4 år gratis, 5–18 år 55 kr,
vuxen 70 kr, pens/stud 60 kr
När? Lör och sön kl 12–17
Var? John Ericssons väg 1, Lund
Tel: 046-222 43 51
www.vattenhallen.lth.se

LUNDS KONSTHALL
Barn erbjuds att möta konsten genom eget skapande av spännande
bilduppgift. Utställning t.o.m. 25/8
”Sheela Gowda. Open Eye Policy”.
7/9 – 3/11 ”Carl Michael von
Hausswolff. Jag är de andra”.
Fri entré.
När? Tis, ons, fre & sön kl. 12–17,
tors kl. 12–20, lör kl. 10–17
Var? Mårtenstorget 3, Lund
Tel. 046-35 52 95
www.lundskonsthall.se

SAGOR, FILM & SÅNT

Entré: Barn upp till 6 år gratis, barn
25 kr, vuxen 60 kr
Öppet: Alla dagar utom fre kl. 10–16
Var? Elis Nilssons väg 8, Ystad
Tel. 0411-57 70 57
www.ystad.se/cineteket

mopeder, lastbilar, Sveriges äldsta bil
och mycket mer. Jubileumsutställning om ”Modeller och Modelljärnvägar”. Café.
Entré: 0–5 år gratis, 6–15 år 10 kr,
vuxen 60 kr
Öppet? Augusti alla dagar kl. 10–17
September tor–sön kl. 11–16
Var? Johannamuseet,
Sandåkra 6, Skurup
Tel. 0411-427 80
www.johannamuseet.se

FESTIVALER & MARKNADER

Norden bäst bevarade medeltidsborg. Följ med på guidad visning
genom borgen eller prova-på medeltida sysslor och hantverk.
Entré: Barn gratis, vuxen 60 kr
Öppet? Dagligen kl. 11-16
Var? Glimmingehus, Hammenhög
Tel. 0414-186 20
www.raa.se/glimmingehus

FILM

FOTEVIKEN
Ett arkeologiskt museum, vikingastad och vikingaliv. Rekonstruerade
byggnader från sen vikingatid till
tidig medeltid. Se hemsida för info.
Entré: Barn 0–6 år gratis, 6–15 år
30 kr, vuxen 90 kr (ej kredtikort)
Öppet? Se hemsidan
Var? Museivägen 27, Höllviken
Tel. 040-330 800
www.fotevikensmuseum.se

DANS

21 september
Upplevelser för både
stora och små!
www.lund.se/kulturnatten

UPPLEV VETENSKAP
hELGER & SKOLLOV, KL 12-17

20.6 –1.9

De som gav oss sagornas och äventyrens bilder.
Elsa Beskow, John Bauer, Björn Berg, Carl Larsson...
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JOHANNA MUSEET
PÅ STRANDEN
Här finns veteranbilar, motorcyklar,

CINETEKET

Restaurerade miljöer. Här kan ni se
hur människor bodde och arbetade
förr. Höns, tuppar, gris & kaniner.
Butik och café med hembakat.

6.6 –27.10

Sven Nordqvist visar originalillustrationer
Pettson och Findus, Mamma Mu, Nasse...

Trelleborgs Museum - Stortorget

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
SPORT & RÖRELSE
Utställningar: T.o.m. 25/8 ”Från Lilla

Statarmuseet i Torup

w w w.vattenhallen.lth.se | John Ericssons väg 1, Lund
E X PERIMENT | SHOW ER | E VENT | PL A NE TA RIUM

BARNiMALMO.SE
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❱❱ MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
fortsätter från sid 11

Malmö
Stadsbibliotek

JÄRNVÄGSMUSEET

Skapartisdagar, 3–8 år

Se järnvägens historia på den stora
modelljärnvägen och ta en åktur i
tågsimulatorn. Utställningen ”Klimatgreppet – en solskenshistoria” 29/6 –
3/11. I Lekstallet kan man bygga och
köra med leksaks- och modelltåg,
rita, spela spel m.m.
Entré: Barn fri entré, vuxen 50 kr
Öppet: Augusti alla dagar kl. 10–17.
September tis–sön kl 10–16
Var? Vid stationen i Ängelholm
Tel. 0431-46 89 20
www.engelholm.se/jarnvagsmuseum

TRELLEBORGEN
En återuppbyggd ringborg från
vikingatiden. Ett medeltida hus,
vikingagård och utställning. Se
vikingafejden sid. 8.
Entré: Vuxna 40 kronor. Vid evenemang är det förhöjd entré.
Öppet: Se hemsidan
Var? Västra Vallgatan 6, Trelleborg
Tel. 0410-73 30 21
www.trelleborg.se/trelleborgen

Sven Nordqvist Inte bara Pettson
Sven Nordqvist visar sina fantastiska
originalillustrationer. Pettson och Findus, Mamma Mu, Nasse med flera.
Passa på att leka lite i Pettsons kök.
I caféet finns bullar, kaffe och saft.
När? Pågår t.o.m. 27/10.
Tis–sön kl. 12–16
Var? Trelleborgs Museum,
Stortorget i Trelleborg
www.trelleborg.se/museum
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Välkommen att pyssla loss tillsammans med oss. Tema september:
Dag, natt och alla möjliga djur.
Ingen föranmälan.
När? Tisdagar 3/9–17/12 kl. 15–17

Skaparhelger, 3–8 år
Välkommen till Barnens verkstad!
Här kan du låna väskor med
spännande pysselgrejer eller skapa
loss tillsammans med oss på våra
aktiviteter. För barn 3–8 år.
Ingen föranmälan.
När? 28–29/9 kl. 12–15

Teater: Hans och Greta
Teater för barn 4-6 år.
Föranmälan.
När? Sön 8/9 & 6/10 okt kl. 11.30
samt 12.30

Teaterverkstad
med Saga och Pyssla
Sagofén Isadora på besök med
teatern Hans och Greta. Efter teatern
hälsar Saga och Pyssla alla barn
välkomna till Barnens verkstad för
eget skapande kring sagan. Passar
barn 3-8 år. Ingen föranmälan
När? Sön 8/9, 6/10, 1/12 kl. 12–15

SAGOR
Sagostund på bosniska
För barn 3–6 år. Föranmälan.
När? Sön 29/9 kl. 13
Sagostund på persiska
För barn 3–6 år. Föranmälan.
När? Lör 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 kl. 13

Illustratörerna –
De som gav oss sagornas
och äventyrens bilder.

Sagostund på arabiska
För barn 3–6 år. Ingen föranmälan.
När? Sön 22/9 kl. 12

Illustrationer av Elsa Beskow, John
Bauer, Björn Berg, Carl Larsson m.fl.

Vad samlar du på?

Entré: Barn fri entré, vuxen 30 kr
När? T.o.m. 1/9. Ons–sön kl. 12–16
Var? Axel Ebbes Konsthall,
Hesekilleg 1, Trellborg
www.trelleborg.se/konsthall

Smurfar, goseapor, stenar, klistermärken eller kanske något helt
annat? Under hösten är du som är
6–8 år välkommen att ställa ut din
samling under en månad hos oss.

BARNiMALMO.SE

Klassisk musik
För barn 4–6 år. Föranmälan.
När? Ons 25/9 kl. 10 Anmäl ditt
intresse i informationsdisken på
Barnavdelningen.

VINN

vip-dag PÅ
skånes djurpark!

BALAGAN, 9–12 år

Vinn en rolig VIP-dag på Skånes
Djurpark för hela familjen med
privat visning och nära möte med
djuren! Ni får också vara med och
hjälpa till med matning.

Här kan du låna, läsa, spela eller
bara hänga. Du bestämmer!
På Balagan har du chans att göra
saker du kanske inte har provat
tidigare. Du kan skapa egen musik,
göra animerad film eller figurer i
okända material. Och när det blir
vintermörkt dansar vi disco mellan
bokhyllorna!
Vi gör något tillsammans
Lyssna på Tusen och en natt när
mörkret faller. Bygg upp Balagans
fantasivärld på väggen.
När? Vardagar kl. 16

TEATER & MUSIK

Vi gör något tillsammans
Tag plats på hyllorna med egna
bilder och ord. Gör höstens finaste
pins att ta med hem.
När? Lör & sön kl. 14

Musikakuten
Här kan du få hjälp med noter, pianoackord och enkla trumkomp.
När? Tis 3/9, 1/10 kl. 15.30

RÄKNA TASSARNA!
Nu har djurparkens lo smugit runt i
guiden. Hur många fotspår hittar du?
(Räkna INTE med spåren på denna sidan)

GÅ IN OCH TÄVLA PÅ WWW.barnimalmo.se
eller
Maila oss svaret (senast 10/9) tillsammans
med ditt namn, telefonnummer och adress till
vinn@barnimalmo.se så är du med. Lycka till!

Lycka till!

ONSDAGSKLUBBEN, 9–12 ÅR
Ingen föranmälan
Pyssel- och skaparverkstad
Kom och testa krympplast, stop
motion, zombiepyssel och serieexperiment!
När? Ons 11/9 , 9/10 kl. 15.30 -17.00
Skrivar- & berättarverkstad
Vi fantiserar tillsammans i Ministeriet,
gör fansin med Mediaverkstaden
Skåne och går bakom kulisserna på
Malmö Operas Tusen och en natt!
När? Ons 18/9, 16/10 kl. 15.30
Bok- och filmkafé
Vi tipsar om böcker på temat Ljus
och mörker den 25/9
Vi tittar på önskefilm den 23/10
När? Ons 25/9, 23/10 kl. 15.30

ANNONSERA HÄR
Visa dina aktiviteter och produkter
till familjerna genom en annons i
Barn i Malmö.

eller på hemsidan!
Äntligen finns nu möjlighet till
bannerannonsering på hemsidan.

PÅ BIBLIOTEKEN

Rör om i knoppen, rör på
kroppen
Höstpicknick med skattjakt och
Filosofikafé i skymningen.
När? Ons 2/10 kl. 15.30

Vi har annonser från 499 kr. Se
alla storlekar, priser och datum på
www.barnimalmo.se

Ring eller skriv till oss för ett
introduktionspris!

BARNiMALMO.SE
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”det är roligt att
spela någon annan”
Teaterkurser för barn och ungdomar på MAF
Med ett brinnande engagemang från ledare och personal ger
Malmö AmatörteaterForum (MAF) över 200 ungdomar i åldrarna 7-20 år möjligheten att spela teater varje vecka. I huset finns
egen kostymatelje, verkstad och ljus- och ljudteknik samt tre
proffsiga black box scener i olika storlekar, samt festsalsscenen
som förr var Sveriges första Folkets Hus.
Vi träffar koordinatorn Lia (bilden till vänster) som berättar
mer om deras verksamhet.
”Vi har 15 olika grupper som leds av dramapedagoger. Under
hösten gör grupperna olika typer av teaterövningar, bl.a impro.
De beslutar vilken pjäs de vill sätta upp till våren och arbetar
med den resten av året. Här är barnen delaktiga med att rita
kostymer och skriva manus. Ja, hela den dramaturgiska
processen.”

ni måste tala
“Bra - möegnre!” säger Annika
mycket h

»HotelL kNASTEN«
Det är bara en vecka kvar när 9-12 års gruppen repeterar till deras
avslutningsföreställning “Hotell Knasten”. Det är första gången med
kostym och det är en förväntansfull och lite pirrig stämning.
Lisel och Tone som spelar två ”korkade mördare” är eniga om varför
de spelar teater. ”Att uppträda, spela och öva repliker med kompisarna är kul. Sen är det jättekul att spela en helt annan person!”. Nu är
det deras tur på scenen och de springer iväg.
Det är tydligt att alla känner sig hemma och vågar prova sig fram på
scenen. Annika leder gruppen och hjälper barnen komma in i deras
roller. Hon avbryter då och då för att tipsa eller utmana de unga skådisarna till djärvare eller tydligare skådespeleri.

S PÅ MAF
GÅ TEATERKURhittar ni på

Höstens kurserrg
www.m-a-f.o
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”Det är
kul att stå på
scen och uppträ
Och träffa kompisarndaa.
och öva! ”
Alex, 12 år

Pjäsens huvudingredienser har barnen kommit med och sedan har
Annika skrivit pjäsen. Temat är: roligt, skräck, spöken och hotell.
”Det är en underbar grupp. De är orädda och spontana! Mitt jobb är
att skapa en trygg och kreativ miljö som ger dem utrymme att tänka
utanför ramarna. Teater är ett utmärkt verktyg för att utforska sin
inre fulla potential.” berättar Annika.

Lisel och Tone

På hotellet har de två korkade mördarna börjat agera med sin plan
och det tar inte lång tid förrän hotellgästen släpas över golvet...

BARNiMALMO.SE
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TEATER & MUSIK
Tandtrollsjakten,
Malmö Cirkusskola

TEATER
FIKA TITTA DANSA
PÅ SKÅNES DANSTEATER
Här tittar man, här dansar man och
självklart fikar man!
MUNCH! med Tanzfuchs för 0–4
åringar. Dansande tallrikar, en hicka
som vandrar ner i foten, hukande
kroppar, pratglada rätter och knäppa
sånger. Munch! är en undersökning
av ämnet äta och dess ritualer.
Tillsammans med publiken sväljer
dansarna, sniffar, njuter, äter, plockar,
lyssnar och smälter allt som serveras. Efter föreställningen uppmanas
barnen att själva utforska scenområdet och smaka på maten. Sist blir
det fika i foajén.

Malmö Cirkusskola gör varje vår en
ny cirkusföreställning på varierande
teman som gestaltas med hjälp av
cirkuskonster av alla de slag. Föreställningen spelas av Malmö
Cirkusskolas äldsta elever. Se fantastiska konster i trapets, skickliga
jonglörer, viga akrobater och mycket,
mycket mer.

PÅ BIBLIOTEKEN

När? 15/9 kl. 10–12 & 14–16
Pris: Vuxen 80 kr, barn 60 kr,
inkluderar även fika.
Var? Skånes Dansteater, Östra
Varvsgatan 13 A, Malmö
www.skanesdansteater.se

NALLEKONSERT:
Nalles Trafikskola
Nallebarnen är nya i trafiken. Det är
mycket att hålla reda på. Betyder
skyltarna något? Måste man följa
trafikreglerna?
När? 28/9 kl. 12, 14 & 16
Var? Malmö Konserthus
www.mso.se

Kärlekspojken,
Frau Division
Det var en gång en pojke. En alldeles
vanlig pojke som hade bestämt sig
för att alltid förbli just en pojke, han
ville inte bli stor.
35 min. Passar 5–8 år
Biljett: Helg 50 kr, boka på www.
kulturcentralen.nu. Vardagar 35 kr,
bokas på www.barnensscen.nu
När? 6/9 kl. 9.30 & 10.30 & 7/9
kl. 14
Var? Barnens Scen, Malmö
www.barnensscen.nu
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50 min.
När? 14/9 & 15/9 kl. 11 & 13, 23/9 &
24/9 kl. 9.30 & 11
Biljettpris: Helg 50 kr, boka på
www.kulturcentralen.nu
Vardagar 35 kr per person. Bokas
på www.barnensscen.nu
Var? Barnens Scen, Malmö
Tel. 040-709 91
www.barnensscen.nu

Malku och Lulli
En suggestiv konsert ackompanjerad
av en berättelse. Den lilla kolibrin,
Lulli ger sig ut på äventyr för att
utmana den stora kondoren, Mallku
i en tävling vid Titikakasjön. Vem
kommer först till Solen? Kondoren
Mallku eller kolibrin Lulli? Titikakasjön ligger mellan Bolivia och Peru
och de höga bergen Anderna, där
denna musikaliska och spännande
eskapad försiggår.
50 min. Passar 6–9 år
Biljett: Helg 50 kr, boka på www.
kulturcentralen.nu. Vardagar 35 kr,
bokas på www.barnensscen.nu
När: 21/9 kl. 14 (Premiär) & 11/11
kl. 10 & 12/11 kl. 9.15 & 10.30
Var? Barnens Scen, Malmö
www.barnensscen.nu

ABC med Memory Wax
Dansanta bokstäver! Välkomna till
en fantasifull resa genom bokstävernas land i en föreställning som
hyllar nyfikenheten och lusten till
upptäckandet.
40 min. Passar 5-8 år
Biljett: Helg 50 kr, boka på www.
kulturcentralen.nu. Vardagar 35 kr,

KULTURNATTEN, LUND

Musik: Trixie Dixie

Bakverket är den smått komiska berättelsen om en excentrisk gammal
dam i sitt konditori. En lustig bagare,
en utsvulten brevbärare och utsökta
bakverk är några av ingredienserna
i degen. Humor, slapstick och ett
möte mellan generationer utlovas.

Massor av föreställningar och aktiviteter för de små hela dagen. Det
mesta är gratis! Läs hela programmet på www.lund.se/kulturnatten.

Trixie Dixie med Max Carling låter
barnen komma nära den svängiga
och lekfulla gladjazzen. Som kontrast till musiken levereras obegripliga trollerinummer och imponerande
jonglering med instrument!

40 min. Familjeföreställning 5–8 år
Biljett: Barn 60 kr, vuxen 80 kr
När? 21/9 & 5/10
Var? Expressteatern,
Rörsjög. 26, Malmö
www.expressteatern.nu

Musik: Aisopos fabler

SAGOR, FILM & SÅNT
Barnens scen- gästspelande
barnkultur året om i Malmö
Folkets Park

www.barnensscen.nu

bokas på www.barnensscen.nu
När? 26/9 & 27/9 kl. 9 & 10.30
28/9 kl. 14
Var? Barnens Scen, Malmö
www.barnensscen.nu

VITT RUM MED
RÖDA FLÄTOR OCH SOL
I det vita rummet sitter en flicka som
är vuxen, men fortfarande ett barn.
Framför henne ligger vita papper och
i sina händer har hon färgpennor.
Hon tecknar. Det är lucianatt och
flickan är lycklig. En saga om livet,
skapandet, fantasin, om hur man
möter världen och håller ihop den.
Passar barn från 9 år
Biljett: www.kulturcentralen.nu
När? 13, 21 & 26/9
Var? Månteatern, Lund
www.manteatern.se

FILM

Bakverket

Märklin och Turbin
Ett storslaget äventyr börjar när
Märklin och Turbin en dag lämnar
sitt hus för att ge sig av för att söka
rätt på sin pappa. En lite galen och
mycket rolig historia om längtan,
kamratskap, illusioner och om högfärd, kärlek och glädje.
50 min. Från 5 år
Biljett: 80 kr
När? 21/9, 29/9, 6/10 m.fl.
Var? Teater Sagohuset, Revingegatan 8, Lund

MUSIK
The Suoni Ensemble framför
välkända historier ur Aisopos
legendariska fabler. Ur Aisopos
fabler härstammar flera av våra mest
välkända berättelser, såsom och
Räven och rönnbären. Aisopos fabler
kännetecknas av sina djurkaraktärer
med en tydlig kärna av sensmoral,
där man sympatiserar med de små
och svaga.

DANS

45 min.
Biljett: 60 kr
När? 28/9
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu

VITT RUM MED
RÖDA FLÄTOR
OCH SOL
AV

LUCAS SVENSSON
DORTE OLESEN

KOREOGRAFI/REGI

95 procent är ett totalt
j***a mörker
Evis kommer inte att följa med sina
klasskamrater på skolutflykten
till tivolit. Inte för att hon inte vill,
utan helt enkelt för att hon inte har
råd. Men vem bryr sig om en enda
fattig skitunge i det oändligt stora
universumet?
55 min. Passar 11–13 år
När? Premiär 20 september
Var? Teater 23,
Djäknegatan 7, Malmö
www.teater23.se

45 min.
Fri entré
När? 17/8 kl. 15
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu

Disney Live!
Musse & Mimmi på turné
En barnmusikal med Musse och
Mimmi och alla deras vänner live
på scen.
Biljett: Från 200 kr
När? 26–29 september
Var? Malmö Arena, Malmö

MED STÖD AV | REGION SKÅNE | LUNDS KOMMUN
STATENS KULTURRÅD | MALMÖ STAD

P R EM IÄ R
13 S EP T 2L 0UN13
D
M Å N T E AT E RN
13 / 9 & 26 / 9
MÖ
PA L L A DI UM M A L
28 - 30 / 10

BILJETTER OCH INFO
WWW.KULTURCENTRALEN.NU | 040- 10 30 20
BILJETTBYRÅN I LUND | 046- 13 14 15
MÅNTEATERN BOKNING@MANTEATERN.SE | 046- 18 98 99
WWW.MANTEATERN.SE | WWW.DANSSTATIONEN.NU
MED PROJEKTSTÖD AV | POSTKODLOTTERIETS KULTURSTIFTELSE | SVERIGES FÖRFATTARFOND | FRAMTIDENS LUND
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MALMÖFESTIVALEN 16–23 augusti

Improvisationsteater:
Boom!
När? 20/8 16 & 17, Hedmanska
gården

Raoul Wallenbergs park, Södertull och Lilla Torg blir platserna
där det magiska barnasinnet, ungdomens yrvakna iver och
uppfinningsrikedomen regerar.
Årets festivalprogram för barnen är ett åtta dagar långt
lekfullt barnkalas på temat bygg, papper, vatten och
maskerad. När barnlandet i Raoul Wallenbergs park öppnar
upp blir det byggkalas och alla är välkomna till byggandet.
Massor av DIY aktiviteter varje dag!
Här följer ett axplock av aktiviteter för barnen...
Fiske vid bryggan!

film: Pirret, från 4 år.

Alla små fiskare är garanterade
napp! Kom och fiska vid kanalbryggan i Raoul Wallenbergs park.
När? 16/8, 17/8 & 18/8 kl. 13–15 &
15–17, Barnlandet

Femåriga Sara upptäcker en dag att
hon kan flyga. Det pirrar till i magen,
och så lyfter hon.
När? 16/8 kl. 18–19, Spegeln

Retoy Leksaksbytarbazaar

Ed & Rocky: Bygg- och
snickerikalas

Ta med leksaker du inte längre använder och byt till roligare hos oss.
Kul för både barn och
När? 16–23/8 kl. 13–20, Barnlandet

Kom och hjälp Ed & Rocky med att
färdigställa barnkalaset! Sandlådor
ska byggas, möbler ska målas m.m.
När? 16-17/8 kl. 13–20

Matavfallsshow

Trixie Dixie

Lär dig mer om att sortera matavfall
tillsammans med VA SYD! Vi sorterar
matavfall tillsammans och fiskar upp
spännande överraskningar.
När? 16–17/8 kl. 13-17

Svängig och lekfull gladjazz, en
munter musikstil. Som kontrast
till musiken levereras obegripliga
trollerinummer och imponerande
jonglering, med instrument!
När? 17/8 lördag, 13 & 15
Var? Palladium

Bygg nya leksaker
av gamla
Välkommen att bygga och skapa i
denna aktivititet under byggkalaset!
Endast fantasin sätter stopp för vad
barnen kan skapa i Retoy.
När? 16–17/8 kl. 13.30–20

Rymdfärd & trix i tv-rutan

Operaimprovisatörerna

Sagoyoga i Yurtan

Välkomna till Ögonblick av opera, en
helt improviserad operaföreställning
där tre sångare och en pianist kastar
sig ut utan skyddsnät och utan
förberett material – vare sig text eller
musik – och skapar operadramatik i
samspel med publiken. Från 5 år.
När? 16/8 kl. 17, Gustavscenen

I sagoyogan träffar vi på spännande
djur, figurer och former. 30 min.
När? 18/8 kl. 13.30, 14.15 & 15. 19/8
kl. 16.30, 17.15 & 18 samt 20/8 kl.
16.15

Välkommen till en filmworkshop med
rymdfärd och tricks i tv-rutan.
När? 18/8 kl. 13–20 samt 19/8
kl. 14-20, Barnlandet

Teater: Sjöflickan och
drakens dotter, från 3 år
et är otroligt varmt såhär års i Kina.
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Eller, det har det faktiskt varit länge
nu. Och alla är törstiga. Tänk att i alla
fall få dricka ett glas kallt vatten. Eller
att få lov att duscha igen.
När? 18/8 kl. 14, Hedmanska gården

Improvisationsteater:
Hallå familjen!
En lustfylld familjeföreställning som
spänner från skratt till allvar. Kom
och påverka det som händer på
scenen. Och kanske medverka själv.
Ingen föreställning är den andra lik!
När? 18/8 kl. 16–17, Hedmanska
gården

Sagor med
Malmö Stadsteater
Kom och lyssna och njut i den mongoliska yurtan när Bo-Christer Hjelte
och Mari Götesdotter, skådespelare
på Malmö Stadsteater, läser sagor
på dagens kalastema!
När? 19–21/8 kl. 14–16, Barnlandet

Carillo med La Tal
En unik show genom att använda urverket i en gigantisk klocka. 20 min.
När? 19/8 kl. 16, 17.30 & 19, St: Petri

Sånglekar
Hedmanska gården fylls av stoj och
skratt. När Annika, Brita och Calle
kommer på besök dras barn och
vuxna in i en värld där leken står i
fokus. 40 min.
När? 19/8 kl. 17 & 22/8 kl. 16.30,
Hedmanska gården

Kalle Krabba &
Havsbandet
Musikföreställningen ”Vem vill leka
med Räkan Rut?”.
När? 20/8 kl. 13, Gatuscenen

I stormens öga
Ilandspolade på verklighetens strand
vaknar ett trasigt teatersällskap upp
efter en fasansfull storm, frågorna
hopar sig ur förvirringen...
När? 20–21/8 kl. 17

Improvisationsteater
med Banditsagor
När? 20/8 kl. 14, Gatuscenen

Biologishowen, 4–8 år!
Med Spindelmannen, paddan Prins
Agaton och pytonormen Pytte.
När? 20/8 kl. 15 & 15.45, Palladium

Biologishowen, från 8 år!
Gulliga djurungar, aggressiva växter,
spindeldans och en flagga i pannan.
Rasera ekosystemet i Östersjön, leta
efter björnar och lär dig om djur.
När? 20/8 kl. 17 & 18

Håll mitt hjärta
En varm och garanterat rolig clownföreställning om kärlek, svek och lek.
När? 20/8 kl. 18.30–19.15,
Hedmanska gården

Teater: Diktatorn, 3–8 år
Vem ska vara rädd för diktatorn?
Alla. Vem ska trösta diktatorn? Alla.
Vem ska hylla dikatorn? Alla. 40 min.
När? 21/8 kl. 16.30 & 18,
Hedmanska gården

maskeradkalas
Cirkus Saga kommer till barnlandet
och med sig har de clownsmink,
peruker och utklädningskläder.
När? 22–23/8 kl.14–20

Clownen Manne
En värmande familjeföreställning för
både döva och hörande.
När? 21/8 kl. 14 & 22/8 kl. 15,
Hedmanska gården

Magikergränd!
Välkommen till Magikergränd! Är du
modig så rekommenderas starkt ett
besök i Dr Cagliostros Kuriosakabinett. Tältet är fyllt med märkliga
föremål av ett slag som inte går att
se någon annanstans.
När? 22–23/8 kl. 16–20
”Den magiska teatern” på Lilla Torg:
22 kl. 16.30, 17.30, 18.30 samt 23/8
kl. 16.30, 17.30 & 18.30

Res med barn
och barnbarn
Astrid Lindgrens Värld
Legoland
Disney Paris
Vi skräddarsyr även resor för små
och stora – alla med barnasinne!

Barnens Resebyrå

Ring 0411-55 05 55 – www.piggehlin.se

Titta in på NYA
www.barnimalmo.se
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DJUR
Barnens gård Arken
Arken ligger i Folkets Park. Här får
parkens besökare titta in och se hur
marsvin, kaniner, undulater, höns och
minigrisar bor. Här kan du även rida
på söta ponnys för 20 kr/tur.

mån–fre kl. 10–17, lör–sön kl. 12–17.
BESÖK KÖPENHAMN
Var? Malmö reptilcenter,

Flygande hundar och
hajar i TROPIKARIET

Entré: Barn 0–2 år gratis,
barn 100 kr, vuxen 145 kr
När? Augusti alla dagar kl. 10–18
September vardagar kl. 10–16,
helger kl. 10–18
Var? Ca 1 mil NV om Ystad.
Gamla Lundavägen, Skårby
Tel. 0411-710 17
www.ystaddjurpark.se

Här kan ni träffa många olika arter av
exotiska djur och insekter från olika
delar av världen. Apor, fåglar, ormar,
hajar – ja, kom och se vad mera du
kan hitta! ”Klappdammarna” är de
nya avdelningar, där du kan få känna
på utvalda arter.

Från tama kaniner till nordens vilda
TEATER & MUSIK
rovdjur. Även naturlekplats och

Fri entré till Minibondgården.
Öppet: Dagligen t.o.m. september kl.
10–18. Ponnyridning: Se hemsidan.
Var? Folkets Park, Malmö
Tel: 040-97 65 05
www.malmofolketspark.se
www.ponnygarden.se

YSTAD DJURPARK
Här finns både exotiska djur från
olika världsdelar och många bondgårdsdjur. Ponnyridning varje dag.
Även en poolanläggning som ingår i
entréavgiften till parken.

SKÅNES DJURPARK

barnzoo där man kan klappa
smådjur. Terrarium. Grillplatser finns,
medtag egen kol. Särskilda aktiviteter se program på hemsidan.
Entré: Barn t.o.m. 3 år fri entré,
barn 4–15 år 70 kr, vuxen 180 kr. Hyr
skrinda 40 kr.
Öppet: Augusti alla dagar kl. 10–17
och september 10–16. Matning: Säl
kl. 11 & 15, utter kl. 15.30
Var? Jularp 150, Höör
Tel. 0413-55 30 60
www.skanesdjurpark.se

PÅ BIBLIOTEKEN

MUSIK

TERRARIET I
FOLKETS PARK
500 kvm djungel med krokodiler,
sköldpaddor, giftspindlar, skorpioner,
ormar, ödlor & apor.

Akvarium, terrarium
och nattdjur
Besök både svenska och tropiska
fiskar, ödlor, ormar, spindlar, groddjur
samt nattaktiva djur.
Entré: Barn fri entré, vuxen 40 kr
Öppet: Alla dagar kl. 10–17. OBS!
Stängt fr.o.m. 2/9 för renovering.
Var? Malmö Museer, Slottsholmen,
Malmöhusvägen 6
Tel. 040-34 44 37
www.malmo.se/museer

Kulturens Östarp
Ett levande museum. upplev en
hästdriven lantbruksmiljö från
1830-talet och 1930-talet.

SAGOR, FILM & SÅNT

Entré: Barn 0–4 år gratis, barn
(5–13 år) 45 kr, vuxen (14+ år) 80 kr
Öppet: Augusti mån–fre kl. 10–19,
lör–sön kl. 12–19. September

Var? Östarp (mellan Veberöd &
Blentarp)
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

DEN BLÅ PLANET
FESTIVALER
& MARKNADER
Danmarks nya stora akvarium

Djurparken i Helsingborg

Full fart och fågelsång! I den lummiga parken finns djur från hela världen. I Barnens Zoo kan man klappa
mysiga djur. Lekplats, café.
Öppet: Alla dagar kl. 11–18 t.o.m.
22/9. Stängt 19 & 26 augusti samt
2, 9 & 16 september.
Entré: Se hemsidan.
Var? Rausvägen 671, Påarp
Tel. 042-22 84 80
www.djurparken-hbg.se

FILM

almiks 4H-gård
Här träffar du häst, ko, får, get, gris,
höns, kanin och katt. Mata, borsta,
gosa! Prova på två gånger innan
medlemskap. Se aktiviteter på hemsidan. Passar alla åldrar.
Se aktiviteter samt priser på
hemsidan. Djurskötsel vardagar kl.
15.30–17 & sön kl. 9–12 & 14.30–16
Var? Madrigalgatan 2, Malmö
Tel. 040-19 00 00
www.almviks4h.se

DANS

endast en kort bit ifrån Öresundsbron. Ta del av havets flora och
fauna, se ett stort antal arter – allt
från de största hajarna till de minsta
korallerna.
Biljett i webbutiken: Barn 3–11 år
85 DKK, Vuxen 144 DKK
Öppet: Mån kl. 10–21,
tis–sön kl. 10–18
Var? Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup
www.denblaaplanet.dk

Ponnyridning i Fulltofta
Upplev Fulltoftas landskap från
hästryggen. Kvarnbacka islandshästar arrangerar ridning för familjer.
www.kvarnbacka.se

STORKHÄGNET I FULLTOFTA
Storkprojektets största hägn finns
i Fulltofta. Välkoma att komma och
titta på den ståtliga fågeln.
www.storkprojektet.se

lek•hObby•pussel• böcker•cykl
e•

Möbler•Matt
k•

Förskoleriktiga leksaker

ar•utelek•pla

Coola ekologiska leksaker!
www.ekokul.se

Entré: 0–2 år gratis, 3–12 år 55 kr,
vuxen 110 kr
Öppet: T.o.m. 18/8 mån–fre 10–17,
lör–sön 11–17.
Fr.o.m. 19/8 Tis–sön kl. 11–17.
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com

Folkets Park
Tel. 040-30 52 37
www.malmoreptilcenter.se

www.barnimalmo.se
På vår hemsida hittar du änn
Här finns också boktips, DIY, u fler aktiviteter!
artiklar och annat kul.

Välkommen till Internetbutiken

www.ilka.se

ra•lek•pyssel•lÄrOMeDel•MusI
ne

Högtryck i parken
– djurkul aktiviteter för
hela familjen!
Mer information på
Facebook.com/skanesdjurpark
och vår hemsida. Vi ses!

skanesdjurpark.se
w w w. t r o p i k a r i e t . c o m

20

BARNiMALMO.SE

Hävertgatan 21, Helsingborg, 042-130035
BARNiMALMO.SE

21

ABY

B
GT NÖJE

FÖR FÖRÄLDRAR

BABY
KURSER
SPÄDBARNSMASSAGE

& RÖRELSE

MAMMABABYYOGA
KÖPENHAMN

PÅ STRANDEN

När? Se hemsidan
Var? Baby Health, aktiviteter i
Malmö och Höllviken
Tel. 0705-77 98 58
www.babyhealth.se

Mamma-babyyoga är speciellt anpassad för
mammor med barn från runt två månader till
krypåldern.

BABYMASSAGE
RUND O SUND

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

FILM & SÅNT

Dagens grupp sätter sig på mattorna när Lisa
frågar om det finns önskemål för dagens pass.
“Något ni vill träna extra på eller undvika?”. “ Extra
på bäckenet” önskar några och passet kan börja.
En del övningar blandas med sånger och små
rörelser för bebisarna. Lisa visar tydligt med en
docka. Och det lyckas - bebisarna ser nyfikna ut och
verkar tycka det är riktigt mysigt att vara med. Det
är en härlig yogastund för alla!

DANS

Mamma-BabyYoga
hos BabyHealth som arrangerar
kurser löpande under året.
Var? Höllviken & Malmö
www.babyhealth.se
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Förutom att gå igenom massagestrykningarna ingår teori,
diskussionsforum och fika vid varje
kurstillfälle. Varje kurs omfattar fem
tillfällen på 1 timme vardera.
Passar barn 0–12 månader.
Kurser både i Malmö och i Lund.
Läs mer och boka på hemsidan.
När? Kurserna startar fortlöpande
under året, se hemsida.
Var? Piggelins Barnsim,
Malmö och Lund
www.piggelins.se

UTFLYKTER I SKÅNE

Lugn musik, levande ljus och ett varmt leende
av yogainstruktören Lisa välkomnar mig när
jag gläntar på dörren till mamma-babyyogan i
Höllviken.

“Vår yoga hjälper mammorna att komma ut i
kroppen igen efter en förlossning. Kroppen ändras och vi får lära känna den på nytt som den ser ut
idag. Yoga är accepterande och mjuk vilket gör att vi
kan jobba efter kroppens förutsättning. För att må
bra!” berättar Lisa. “Vi har övningar där vi tar kontakt med barnet på ett naturligt sätt.”

med på yogan
Anette, med dottern Alma, har varit
a hit. Harhela terminen. “Det är skönt att komm
med och jag får
moniskt, lugnt och fint. Barnen är
så är det roligt!”
samtidigt tillbaka min kropp. Och

På en kurs i spädbarnsmassage får
du lära dig hur du kan ge ditt barn
massage. Barnet stimuleras av mjuka händers strykningar för att känna
sig tryggt och älskat, en upplevelse
av kontakt, kommunikation och
glädje.

SPÄDBARNSMASSAGE

SPORTLOV

Massagen öppnar både dina och ditt
barns sinnen och gör er lyhörda för
varandra. Vi utgår från spädbarnsmassage enligt Vimala McClures
teknik. Gemensam fika tillsammans
med instruktören, som är barnmorska.
När? Se hemsida
Var? RundoSund,
Jan Waldeströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

Hjärtlungräddning (HLR)
HLR utbildning där du lär dig
undersöka, larma och ta hand om
spädbarn samt barn upp till pubertetsålder som satt i halsen, blivit
medvetslösa, fått andnings- eller
hjärtstopp.

PÅSKLOV

KLÄDSÖMNAD
Introduktion i barnklädessömnad.
ATT SKRIVA
Kom igång med ditt skrivande. Till
denna kurs är du naturligtvis välkommen tillsammans med ditt barn.
GITARR FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
För nybörjare. Kursen ger dig grundkunskaperna för att komma igång
med ditt instrument. Du behöver ha
en egen akustisk gitarr.

PÅ STRANDEN

SKÅDESPELERI
Prova-på teater, berättande och
skådespeleri.
FÖRÄLDRASKAPET - ETT NYTT LIV
Hitta och landa i din föräldraroll.
ENGELSKA & FRANSKA FÖR BARN
Lekfulla språkkurser för barn - se
hemsidan.

Kurser i både Lund och Malmö
Var? Piggelins Barnsim
www.piggelins.se

När? Se hemsidan
Var? Folkuniversitetet, Malmö
Tel. 040-691 83 00
www.folkuniversitetet.se

FOLKUNIVERSITET
FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

Första hjälpen

Många roliga kurser som passar för
dig som har barn upp till 18 månader.
FOTO FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
Lär dig att ta bättre bilder av ditt
barn samt grunderna i fotografering
med inriktning på att ta porträtt.
Du måste behärska din kamera
någorlunda.

MARKNADER,
MÄSSOR & LOPPIS

BILAR & MOTORER

Lär dig Första Hjälpen för spädbarn
och större barn.
När? Se hemsida
Var? RundoSund,
Jan Waldeströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

LOPPIS

Föräldraledig?
KOM & HEJA

Ta med ditt barn och gå på kurs! Vi
har även kurser för barn.

NÖJEN

Foto för föräldralediga
Gitarr för föräldralediga
Klädsömnad för föräldralediga
Skrivarkurs för föräldralediga
Skådespeleri för föräldralediga
Engelska för barn
Franska för barn
Föräldraskapet - ett nytt liv
www.folkuniversitetet.se • 040-691 83 00

BARNiMALMO.SE
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RÖRELSE FÖRÄLDER/BABY
MOTORIK OCH RÖRELSE
Motorik och rörelseträning på
ett roligt och lustbetonat sätt för
bebisar 4 mån-1år, syskongrupp och
barngrupper 2-6 år under ledning av
utbildad idrottslärare. För mer info
om kurser och priser se hemsida
eller ring.
Var? Malmö City och Tygelsjö
Tel. 0709-419514
www.pedagogiskaideer.se

YOGA PÅ STUDIO FRID
Brett utbud av kurser i gravid-, mamma/baby- och familjeyoga.
Välutbildade och engagerade lärare
som undervisar i allt från dynamiska
yogaformer som Virya och Hatha
Flow till lugn Yin- och Restorative
yoga.

MAMMAGYMPA

För nyblivna mammor. Här betonas
särskilt bäckenbotten-, mag- och
ryggmuskulatur. Under vissa delar av
passet använder du hantlar. Bebisar
är välkomna.
Fr.o.m. september finns även
Cirkelfys mamma i utbudet.

Inspirerad av Pilates och yoga med
rörelser för den nyblivna mamman
tillsammans med baby. Ditt barn
är med dig under tiden du jobbar
med att stärka dina ”core” muskler mage, rygg, rumpa och höfter.

När? Tis kl. 10.30 Ön
Ons kl. 10.30 Johanneslust
Tors kl. 10.30 Heleneholm
Var? www.fsmalmo.se

MAMMA-BABY YOGA
Yoga återställer kroppen efter
graviditet och förlossning på ett
mjukt och effektivt sätt. Muskulaturen stärks och du samlar ny energi,
samtidigt som du får en mysig och
lekfull stund med massage och sång
tillsammans med ditt barn.
När? Se hemsidan
Var? Baby Health, aktiviteter i Malmö och Höllviken
Tel. 0705-77 98 58
www.babyhealth.se

När? Se hemsidan
Var? Studio Frid, Köpenhamns-vägen 46, Malmö.
Tel. 040-618 84 77
www.studiofrid.se

BABYRULL

PARENT FLOWIN

När? Se hemsidan
Var? Baby Health, aktiviteter i Malmö och Höllviken
Tel. 0705-77 98 58
www.babyhealth.se

Träning för föräldrar med barn från 2
månader. Funktionell friktionsträning
som förbättrar din kondition, styrka,
rörlighet och koordination. Efter
passet fixar vi fika och njuter av en
stunds vila tillsammans.
När? Se hemsida
Var? RundoSund,
Jan Waldeströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

BARNVAGNSGYMPA
Rask promenad i Pildammsparken
med barnvagn. Stationer där vi
tränar styrka, rörlighet och kondition.
Instruktören är barnmorska och du
har möjlighet att ställa frågor kring
träning efter förlossning.
När & var? Se hemsida
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com
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En glädjefylld, avslappnande och
energigivande träning ute i det fria
tillsammans med ditt barn i vagnen
i sällskap av andra föräldrar. Kom
och prova!

BABYGYMPA
Småkryp, 4–10 månader.
Fåglar, 10–19 månader.
Kursinnehållet är fullt av färg, liv och
rörelse och musik. Med förälder.
När? Se hemsidan eller ring
Var? The Little Gym, Limhamns-gårdens allé 25, Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

När? Börjar 22/8. Tors kl. 10.30
Var? The Little Gym, Limhamnsgårdens allé 25, Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

GRUPPTRÄNING
FÖRÄLDER/BABY
Träna upp din styrka och bålstabilitet
på ett effektivt sätt. Individuellt anpassade vikter och även lite Qigong
och lugna rörelser för smidighet,
avspänning och mental fokus. För
dig med ca 2 mån baby och upp till
krypåldern.
När? Se hemsidan
Var? Kockum Fritid,
Västra Varvsgatan 8, Malmö
Tel. 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

STRÅLANDE START!
En workshop om träning och hälsa
för mamma & baby. Vi går igenom
allt du behöver veta om träning
och rehabilitering efter graviditet
och förlossning. Dagen varvas av
många olika praktiska övningar där
ni får prova-på både yoga, pilates &
utomusträningen ”babyrull”.
Pris: 895 kr
När? 4 september kl 9-15.30
Var? Höllviken
www.babyhealth.se

SAGOR, musik, dans &
SÅNG
UPP & HOPPA –
BABY OCH SYSKONRYTMIK
En rolig och mysig stund tillsammans med ditt barn.
Här finns även möjlighet att knyta
nya kontakter över en kopp kaffe
och lite lek efter rytmikstundens slut.
När? Kursstart 19/8 & 7/10 i Malmö
samt 20/8 & 8/10 i Vellinge.
www.uppohoppa.com

BABYCAFÉ
Med musik & rörelse som tema för
barn 0–5 år. Efteråt är det fritt fram
att utforska gymnastiksalens stora
och små redskap. Leksaker finns på
plats och vi har även enklare pyssel
tillgängligt för äldre syskon.
När? Se hemsidan eller ring
Var? The Little Gym, Limhamnsgårdens allé 25, Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

BABYBOKPRAT, SÅNG- OCH
SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKEN
Biblioteken har många aktiviteter för
dig med baby.
Se ditt lokala bibliotek.

Öppna Förskolor

DANS: IGEN
Igen är en föreställning för små barn
och deras vuxna. Det handlar om att
göra det roliga i livet om och om
igen. Igen ger näring åt det lilla
barnets nyfikenhet och glädje över
att vara människa. Åt lusten att göra
saker igen och igen
och igen...
Biljettpris 60 kr
Biljetter på Kulturcentralen
När? 6/10 kl. 11 & 13
Var? Dansstationen, Palladium,
Malmö
www.dansstationen.nu

BIO & MUSEUM
BARNVAGNSBIO
SF Bio visar en aktuell film i en något
ljusare salong, med dämpat ljud
samt en paus i mitten av filmen för
fika och blöjbyte. Skötbord finns
samt micro till att värma mat.
När? Se program på hemsidan
Var? Filmstaden i Lund & Malmö
www.sf.se/barnvagnsbio

För alla spädbarnsföräldrar som
längtar efter att se bra film. Bebisen
följer med in i salongen där nya filmer visas med dämpat ljud och svag
belysning. Skötbord finns.
När? Se program på hemsidan
Var? Biografen Kino,
Kyrkogatan 3, Lund
Tel. 046-30 30 80
www.kino.nu

Svenska Kyrkan

BABYVISNING,
MODERNA MUSEET

DANS: FIKA TITTA DANSA
PÅ SKÅNES DANSTEATER
Här tittar man, här dansar man och
självklart fikar man! MUNCH! med
Tanzfuchs passar 0-4 åringar. Dansande tallrikar, en hicka som vandrar
ner i foten, knäppa sånger...
Mer info på sid 16.

KURSER
i yoga och pilates för
gravida & nyblivna mammor
i Malmö och Höllviken.

BEBISBIO FÖR VUXNA

Öppna förskolor finns i de flesta
kommuner, här kan du träffa andra
föräldrar och barn, leka samt delta i
sångstunder eller andra aktiviteter.
Hitta din närmaste öppna förskola
på din kommuns hemsida.

Erbjuder allt från öppen förskola
till spädbarnsmassage, babysång,
föräldracafé och mycket mer. Se vad
som erbjuds på din ort:
www.svenskakyrkan.se

Mäster Nilsg. 20, Malmö
Tfn: 040-611 34 10
www.beba.se . info@beba.se

FOTO JENNY SANDBERG

BABY

www.babyhealth.se
www.movementstudio.se

Möta konsten med din bebis. I vår
även babyvisning med efterföljande
måleriverkstad. Upptäck hur inspirerande det är att måla med din bebis.
För vuxna med barn 0–15 månader.
Begr. antal platser.
Biljetter hämtas i kassan från kl. 11
samma dag. Ingen föranmälan.
När? Se datum på hemsidan
Var? Moderna museet,
Gasverksgatan 22, Malmö
Tel. 040-685 79 37
www.modernamuseet.se

BABY- & SYSKONRYTMIK
Nya kurser till hösten!
Roligt & mysigt med din baby.

www.uppohoppa.com
BARNiMALMO.SE
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BABY

MARKNADER,
MÄSSOR & LOPPIS

FILM
Anmäl dig och
ditt barn till:
oxievangsbadet
@malmo.se

FILM & SÅNT

Malmöfestivalen
Se sidan 18.

Fynda eller sälj själv! Se hemsidan
för pris och info om du vill sälja.

Palmfestivalen,
Trelleborg

När? Söndagar kl. 9–16
Var? Drottningtorget, Malmö
www.malmo.se/loppis

Kända artister från när och fjärran
underhåller, mat, knallar, tivoli och
en egen barnfestival under lördagen.
För program se hemsidan.

KOM & HEJA
Loppis Lund

DANS

BABYSIM OXIEVÅNGSBADET – START 19/8 + 21/10

Fajansvägen | malmo.se/oxievangsbadet | 040–34 26 06 | Facebook: Oxievångsbadet

När? 30–31 augusti
Var? Trelleborgs centrum
www.palmfestivalen.com

Folkets Park Barnloppis

BABYSIM

I området finns många arrangörer av babysim, se respektive
hemsida för mer information.
PIGGELINS BARNSIM
www.piggelins.se

POSEIDON
www.skposeidon.se

RUNDoSUND
www.rundosund.com

AQUASUND
www.aquasund.se

OXIEVÅNGSBADET
www.malmo.se/oxievangsbadet

SIMMKLUBBEN TRITON
www.sktriton.se

TRAMPOOLIN
www.trampoolin.com

VELLINGE NÄSETS SK
www.vnsk.se

MALMÖ KAPPSIM
www.malmosim.nu

MEDLEY I LOMMA
www.medley.se/pilangsbadet

SIMSKOLA
från
3 månader

www.piggelins.se

26

BARNiMALMO.SE

Loppis Drottningtorget

BABYSIM
Det är lämpligt
att börja på
babysim när barnet
är ca. 3 månader oc
h
väger minst 4 kg.

Bassänger i Malmö,
Lund, Västra Ingelstad
& Göteborg

På lördagar är det loppmarknad
längs Södra Esplanaden i Lund.
Här kan du fynda allt från kläder till
möbler och böcker. Se mer info på
hemsidan vad som gäller om du vill
sälja.

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. Du
behöver inte reservera plats innan,
det är bara att dyka upp.

När? Lördagar kl 6.30–15
Var? Södra Esplanaden, Lund
www.lund.se/loppis

När? 24–25 augusti kl. 9–13
Var? Folkets Park, Malmö
www.malmofolketspark.se

När? Lördagar kl. 9–14 fr.o.m. 24/8
Var? Drottningtorget, Malmö
www.bondensegen.com

Folkets Park Höstloppis

Hamnens dag

Höstens stora loppis, passa på att
göra sommarens sista fynd.
För mer info se hemsidan.
När? 21–22 september
Var? Folkets Park, Malmö
www.malomofolketspark.se

Bondens höstmarknad
Grönsaker, bär, kött, blommor och
mycket annat från lokala bönder.

Trelleborgs hamn anordnar
Hamnens dag. Guidade båtturer.
När? 24 augusti kl. 10–14
Var? Trelleborgs hamn

Barnböcker och mycket mer!

LOPPIS
Lördagar 9.00 - 14.00 på Drottningtorget
24 augusti - 12 oktober
Anmäl dig för en ”Påminnare”
och vinn Bondens Matkasse på:

bondensegen.com/malmo

AnderslövS marknad

NÖJEN

När? 17 augusti
Var? Landsvägen 60, Anderslöv
www.anderslovsmarknad.se

MOTORTRÄFFAR
Här kan du hitta allt med motor,
utställare och knallar med motorrelaterade prylar. Grill och kafé.
När? Varje tisdag mellan t.o.m. 17
september från kl. 17
Var? Vikingatider, Löddeköpinge
www.vikingatider.se

Skördemarknad 1/9
Katrinetorp
Försäljning, servering och musikunderhållning.
När? 1 september kl. 10–16
Var? Katrinetorps allé 1, Malmö
www.malmo.se/katrinetorp

MALMÖ MÄSSAN
Tre mässor under samma tak: Travel,
Hälsa & Skönhet samt Hemmaliv.
När? 27–29 september
www.malmomassan.se
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Vi har inte bara de senaste böckerna
till barnen, men även skönlitteratur till vuxna.
Välkomna in så hjälper vi er hitta något som
tänder er läslust. Kolla även på
www.juniorbokochfilm.se
Kurser i Aqua Zumba
Spädbarnsmassage &
Hjärtlungräddning

Piggelins barnsim
På barnets villkor!

Kronprinsen Köpcenter
Regementsgatan 52
Tel: 040-26 72 00
info@juniorbokochfilm.se

BARNiMALMO.SE
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Arriesjöns strövområde

I bokskogen ligger Torups slottt, och
park, Statarmuseet, Skolmuseet, Naturskolan, Friluftsgården, motionsspår, café m.m. En underbar skog
med plats till egna lekar samt stor
naturlekplats med grillplatser.

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjöns strövområde, tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga
odlingslandskapet. Den 14/9 invigs
området med en rad aktiviteter för
alla åldrar och intressen. Följ med på
sagoäventyr, rid islandshäst, prova
på att fiska, fika, lyssna på musik
eller prova på att leta skatter och
navigera i naturen med din telefon.
Det finns hinderbana för barn, utsikts- och fiskeplattformar och flera
grill- och rastplatser.

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR
Var? Torup, Bara
BARNENS TORUP
Här finns många roliga aktiviteter
och temastigar att utforska för stora
och små; Skogslekplatsen med grillplatser, Hitta vilsestigen, Sagostigen,
Naturstigen och Mattestigen. Alla aktiviteter utgår från Torups friluftsgård
där du även hittar kafé.

DJUR

När? Mån–tors kl 9–21, fre kl. 9–20 &
lör–sön kl. 9–16.30
Var? Torups friluftsgård, Bara
Tel. 040-34 28 00
www.malmo.se/torup

Avgift: 250 kr/dressin och pass
Var? Väg 11 mot Veberöd. Höger
mot Björnstorp och Romeleåsen
Tel. 0705-747622
www.dressincykling.se

och djur. Fin omgivande natur med
många vandringsleder.

BOKSKOGEN, Torup

www.malmo.se/torup

Insekternas dag, Skanör
FÖR FÖRÄLDRAR
Vi letar fjärilar och andra insekter. Ta

NATURGUIDNINGAR I SKÅNE
SPORTIGT NÖJE
ca 200 guidade naturupplevelser i

I NATUREN

När? 14 september kl 11–14
Var? Arriesjöns strövområde (buss
från Malmö stannar ca en kilometer
från området)
www.skanskalandskap.se

NATURUM SKRYLLE
På naturum Skrylle kan du lära dig
om traktens växter, fåglar, insekter

TEATER & MUSIK

18/8 Sagoteater från 3 år.
25/8 Säsongsstart för Naturbussen. Ansiktsmålning, Snida i trä &
Tipsrunda
31/8 Trollsländor
1/9 Svampens dag
7/9 Livet i och vid dammen Rökepipan
8/9 Svampguidning
8/9 I Dalby Norreskog (träd)
14/9 Geologins dag
14/9 Mellan himmel och underjord –
magiska berättelser från 10 år
15/9 Svampguidning
21/9 Lär dig orientera
22/9 Prova på kanot
28/9 Mindtrekking
29/9 Höstpromenad

Skåne. De flesta är gratis och har
inget krav på föranmälan. Här finns
t.ex. fågelskådning, fladdermussafari, vildmarkstrekking och mycket
mer. Se hela programmet på:

CHRISTINEHOFS EKOPARK

www.lansstyrelsen.se/skane/hittaut

FULLTOFTA NATURCENTRUM

Fulltofta Naturreservat ligger utanför
SPORT & RÖRELSE
Hörby, norr om Ringsjön. Här finns

Fredagar kl 11–12: Natur för de
minsta. Vi utforskar naturen runt
naturum och hittar på roliga saker
tillsammans. För vuxna + barn 0–5 år.

bl.a. en ravin med träspång, bibo,
ridning, naturcentrum med fin utställning och många aktiviteter för barn.
Öppet alla dagar kl. 9–18
Var? Kvarröd 4058, Hörby
Tel. 0415-512 45
www.skanskalandskap.se

ROMELEÅSENS
DRESSINCYKLING

MUSIK

pr
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Familjepaket med aktiviteter och
entré för hela familjen.
När? Parken är alltid öppen. Kafé
och utställningar har öppet dagligen
i augusti kl. 11–17 och helgöppet i
september kl. 11–15.
Var? Christinehofs Slott, Brösarp
Tel. 0417-263 70
www.christinehofsekopark.se

nande och kombinera med andra
äventyr såsom turridning, kanot,
fiske, klättring m.m.
www.skaneleden.se

FALSTERBO BIRD SHOW
Natur- och miljömässa med fåglar
i fokus. Barn- och familjeaktiviteter
samt naturupplevelser för alla.
När? 30 aug – 1 sept
Var? Falsterbo
www.falsterbobirdshow.se

FESTIVALER & MARKNADER

Att cykla dressin är en naturupplevelse. Spåret slingrar sig i vacker
natur från Björnstorp till Veberöd.
Stanna till hos ”Systrarna på Solhjulet” för en fika längs vägen.

.lund.
: www
m
ra
og

När? 18/8 kl. 9–12
Var? Samling vid LV4:s skjutfältsgrind, vid Ljungens camping kl. 10.
www.falsterbonaset.se

Skåneleden
PÅ STRANDEN
Välj någon etapp som verkar spän-

BESÖK KÖPENHAMN

När? Alla dagar kl. 9–16
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Tel. 046-585 25
www.lund.se/naturum

Börja din upptäcktsfärd vid 1700-tals
slottet Christinehof och fortsätt
sedan ut i de vackra omgivningarna.
Många barn- och familjeaktiviteter
bl.a. fladdermussafari, fiske, naturverkstad, småkrypsdektektiverna,
slottsäventyr m.m. Café, butik och
utställning finns på slottet.

gärna med egen håv. Denna utflykt
är mycket väderberoende och ställs
in vid regnigt väder.

I NATUREN
fortsätter på sid 30 ❱❱
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Skogens dag

m

Torups rekreationsområde

Söndagen 1/9 kl 10-15 Fri entré
FILM
”Skogen och Allemansrätten”

naturum
Skrylle
PÅ BIBLIOTEKEN

BARNiMALMO.SE

Hej!
Jag heter Vis Varsam och
kan allt om allemansrätten!
Kom och träffa mig
i Bokskogen!

DANS

• Barnteater

grafisk form och illustration: Kristina Rydälv Kåreby
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SAGOR, FILM & SÅNT

17 a u g
usti
er
– 3 novemb

Upplevelser för hela familjen!

• Mindtrekking,
• Häst och vagn,
• Öppet hus på Statarmuseet
Mer info malmo.se/torup

BARNiMALMO.SE
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Nationalpark är det finaste ett
naturområde kan bli. Det är vårt
naturarv som vi sparar åt oss
och kommande generationer, att
besöka och bevara.

Fair Play

www.naturvardsverket.se

Tennisskola fr. 4 år
Träna tennis i Sveriges största
tennisskola – alla åldrar och nivåer.
Anmälan på 040-16 55 70

Stenshuvud
nationalpark

Innebandy/fotboll
Träna innebandy & fotboll på lördagar. Barn födda 2002-2009.
Anmälan på 040-16 55 70

Naturskön kust, härliga utsiktspunkter, lummiga skogar, en
storslagen hed och ett rikt djuroch växtliv. Guidade turer.
Fri entré.
Naturum öppet t.o.m. 18/8 alla
dagar kl 10-18. Fr.o.m. 18/8 tissön kl 11-16

Söderåsens
nationalpark
Naturen är omväxlande med
lummiga lövskogar, mäktiga
rasbranter med höga klippor,
strömmande vattendrag och vida
utsikter.
Naturum söderåsen öppen alla
dagar kl. 10–17
Var? 3 mil öster om Helsingborg
www.nationalpark-soderasen.lst.se
www.skaralidsrestaurang.se
www.soderasensnationalpark.se

Dalby Söderskog
En ädellövskog av ovanligt slag
med massiv sommargrönska
och intensiv fågelsång. Nationalparken är en del av Dalby Hage.
Var? Skyltad avfart från riksväg
16 mellan Lund och Dalby.

DJUR

Välkomna till alla barn och familjeaktiviteter i ekoparken,
t ex Äventyrsorientering, Ekoparksverkstan och Slottsäventyret.
www.christinehofsekopark.se | info@christinehofsekopark.se | 0417-263 70

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
I LUND
SVAMPENS DAG 1/9 kl. 13-16
Tag med din egen svamp och få hjälp
med att få svampen artbestämd.
BLOMSTERefest 6-8/9
För som vill lära sig mer om den
spännande variationen i växtvärlden.
Kulturnatten 21/9 kl. 18-21
Se trädgården lysas upp i höstmörket. Kom och fånga den tropiska
natten, upplev växthusen medan det
skymmer utomhus.

BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar med rikt
djur- och växtliv. Här kan du spela
fotboll, bangolf, tennis och cricket.
Anlagd frisbeebana. Kafé.
Var? Cederströmsg. 6, Malmö
Tel. 040-34 26 11
www.malmo.se/bulltofta

PÅ BIBLIOTEKEN

Var? Botaniska Trädgården, Lund
www.botaniskatradgarden.se

Friluftsfrämjandet
Kul i skogen. Skogsströvarna 7–9 år,
Skogsmulle 5–6 år, Skogsknytte 2–4
år, Skogsknopp 1–2 år.
Tel. 040-27 11 21
www.friluftfrämjandet.se

Skogens dag Torup

Fri entré
När? 1/9 kl. 10–15
Var? Torup, Bara

BARNiMALMO.SE

Åk med Skånetrafikens buss 142
Från Södervärn kl 10.10 eller 11.10
Från Torup kl 13.30 eller 14.30
www.malmo.se/torup

TEATER & MUSIK

Aktiviteter för hela familjen. Möt
skogstrollen Flisan och Smulan,
se Lilla Vilda teatern, åk häst och
vagn, lär dig mer om skogens
alla träd, viltvård, fåglar, friluftsliv,
scouting mm. Tipspromenad. Kafé
och grillning. Årets tema är ”Skogen
och Allemansrätten”.
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SPORT & RÖRELSE

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

SKÅNES
3 NATIONALPARKER

Naturskyddsföreningen,
svedala
18/8 Trollsländeexkursion i Svedala
med omnejd.
19/8, 26/8 & 2/9 Kvällstur för fågelintresserade.
12/9 Kronhjortsbröl vid Vomb.
www.naturskyddsforeningen.se/
svedala

Naturskyddsföreningen,
LOMMA
Vilda insekternas dag.
Med håvar och burkar samlar vi så
mycket småkryp vi kan. Därefter är
det dags att artbestämma dem.

När? Söndag 18 aug
www.naturskyddsforeningen.se/
lommabjarred

Innebandy, Kids Floorball
Camp med Malmö FBC
Innebandy för flickor och pojkar
mellan 5–9 år.
Ett enkelt och roligt sätt att träffa
kompisar och lära sig spela innebandy. Vi spelar på mindre planer i en
stor idrottshall.
Glädje, spänning och kamratskap!

BESÖK KÖPENHAMN
När? Hela säsongen

Öppet hus 1/9
Prova tennis, innebandy och badminton kostnadsfritt.
När? 1 september kl. 14–15 eller
kl. 15–16.
Prova-På 26–29/8
Du spelar tennis, innebandy och
badminton två timmar per dag i fyra
dagar för endast 100 kr.
Anmälan på 040-16 55 70
När? 26–29/8 16.30–18.30.

MUSIK

Var? Sparbanken Öresund Stadion,
Erikslustvägen 56, Malmö
Tel. 040-16 55 70
www.fairplaytk.se

Var? Backahallen på Kirseberg,
Bäckagård Sporthall på Husie, Baltiska träningshallen på Lorensborg
Tel. 040-18 60 33
www.malmofbc.se

OXIEVÅNGSBADET
Babysim och minisim, simskola.
Kiosk. Babysim startar vecka 34 och
är på 9 kurstillfällen om 30 min.
Var? Oxievångsbadet, Oxie
www.malmo.se/oxievangsbadet

Piggelins Barnsim

PÅ STRAN

Träning för hela familjen
Familjepass, träna tillsammans.
Barnet i fokus. 2-6 år. Lördagar och
söndagar på Ön och Johanneslust

Knatte, 4-6 år. Utan förälder, träning för vuxen ligger samtidigt eller
nära i tid. Tisdagar och söndagar på
Ön och Johanneslust.
Juniorträning från 7-12 år Torsdagar på Johanneslust!
www.fsmalmo.se

Bellevue kids

Var? Bellevuestadion,
Bollspelsvägen 3, Malmö
Tel. 040-37 78 00
www.bellevuestadion.com

Racketsport Bellevue

FILM

Bellevuestadion är en av Sveriges
största racketsportsanläggningar
med bl.a. tennis, padel, badminton
och squash. Även innebandy och
beachvolleyboll.

Babysimskola, minisimskola,
simskola, och syskonsimskola.
För mer info se hemsidan.

Var? Bellevuestadion,
Bollspelsvägen 3, Malmö
Tel. 040-37 78 00
www.bellevuestadion.com

Gymnastik för barn 4 månader till
12 år. Även föräldrar- och barnklasser samt babycafé. Roliga barnkalas. Se kurser & pris på hemsidan.

Var? Simmar i Malmö, Lund
och Vellinge
www.piggelins.se

Bulltofta
Rekreationsområde

Var? Limhamnsgården allé 25,
Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

Friskis Svettis, utejympa

The little gym

SAGOR, FILM & SÅNT

Barnträning för barn 0–7 år.

SKRIDSKOSKOLA KOCKUM
Skridskoskola för barn fyllda 3 år och
äldre hos Slottsstadens Konståknings Klubb. Kom och lär dig åka
skridskor i lekfull miljö och lär dig
grunderna i konståkning.
När? Måndagar & torsdagar
kl. 18–19 samt söndagar kl. 10–11
fr.o.m. 9/9.
Var? Kockum Fritids ishall, Västra
Varvsgatan 8, Malmö
www.slottsstadenskk.com

När? Måndagar & torsdagar
kl. 17.30 & 18.30 t.o.m. 22/8
Var? Ribban vid kallbadhuset
www.malmo.friskissvettis.se

Familje, knatte, & juniorjympa, yoga familj
Lekfullt för barn och familj på
anläggningar antingen inne i Malmö
och Lund eller i kranskommunerna.
Var? Hitta dit närmaste F&S på
www.friskissvettis.se

.se
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FESTIVAL

Bamsegympa, idrottsgänget och
aerobicgänget. Info se hemsidan.

DANS

Grönområde med motionsslingor
och bollplaner. Gym, bastu, café,
bangolf och frisbeegolf.
När? Mån–tors kl. 8–21.30,
fre kl. 8–20, lör–sön kl. 9–17
Var? Bulltofta motionscenter,
Cederströmsgatan 6, Malmö
Tel. 040-34 26 11
www.malmo.se/bulltofta

Föreningarnas dag
Ett 70-tal av Malmös föreningar finns
på plats för att presentera
och visa upp sina verksamheter.
Få information, titta på uppvisningar
och prova på olika aktiviteter.
När? 18/8 kl. 11–16
Var? Gustav Adolfs torg, Malmö
www.malmo.se/foreningarnasdag

BARNiMALMO.SE
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Ultrabowl

Bowling

Världseliten i skateboard gör upp
om titeln och världscuppoängen.
Tävlingen lockar publik och åkare
från hela världen. Sidotävlingar och
aktiviteter.

Detta passar alla i familjen!
www.bigbowl.se
www.kronprinsen-bowling.se
www.kockumfritid.se
www.malmo.se
(Baltiska Bowlinghallen)
www.letsgo.se
www.lund.se
(Bollhuset)

När? 16–18/8
Var? Stapelbäddsparken, Malmö
www.skatemalmo.se/ultra-bowl

Åk Skateboard
Oxie skatepark
Var? Blekeparken, Oxie
STAPELBÄDDSPARKEN
Var? Västra Hamnen, Malmö
SIBBARPS SKATEPARK
Var? Sommarvägen, Sibbarp

Bryggeriet, skate
Skateboard inomhus. Nybörjare
samt tjejer har anläggningen
för sig själva vissa tider.
När? Öppnar igen för säsongen
i september
Var? Ystadvägen 46, Malmö
Tel. 040-92 65 85
www.bryggeriet.org

lekplatseR MALMÖ
Malmö har 19 temalekplatser. Se alla
på www.barnimalmo.se eller
www.malmo.se/lekplatser.

ÄventyrsLEKPLATSEN
Malmös senaste temalekplats är
byggd som en stor hinderbana
med många roliga utmaningar.
Var? Krokbäcksparken, Hyllie
Rörelselekplatsen
Klättra, balansera, gunga, rulla och
studsa. Multisportarena.
Var? Enskifteshagen, Malmö

Lockarps GoKart
En fartfyllt och rolig aktivitet
på nordens största hyrkartbana.
Minimilängd 140 cm.
När? Se hemsidan
Var? Lockarps Gokart
tel. 0704-53 90 77
www.lockarpshyrkart.se

Pris och öppet: se hemsida
Var? Västra Varvsgatan 8, Malmö
Tel. 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

Malmö Ridklubb
Ridskola för alla åldrar och grupper
med olika inriktning och kunskapsnivå, även speciell handikappverksamhet. För de mindre barnen finns bl.a.
Knatteridning för barn 3–5 år samt
prova på verksamhet på söndagar.
När? Se hemsida för mer info
Var? Malmö Ridklubb, Hyllie
boställe, Malmö
Tel. 040-13 49 00
www.malmoridklubb.se

Örestads
Ryttarsällskap

Äventyrs golfbana med 12 hål
av olika karaktär och längd. Man
spelar banan med vanlig putter och
boll. Hinder i form av bunker och
vatten. Alla åldrar kan spela, även
de som aldrig hållit i en golfklubba.
Pris: 55 kr
När? Se hemsidan.
Var? Hylliekrokens Golf center,
Limhamnsvägen 85, Limhamn
Tel. 040-16 18 50
www.hylliekrokensgolf.se

Äventyrsgolf,
Folkets park

Var? Kantyxegatan 1, Malmö
Tel. 040-21 65 11
www.ors.se

Arnbergs Dansstudio

Kulladals Bangolf

Kockum Fritid

Dansa mitt i city. Klasser för både
barn, ungdomar och vuxna. Schema
och anmälan se hemsidan.

Simning, bowling, skridsko, badminton, squash, gym, gruppträning.
Här kan man sporta var för sig eller
tillsammans. Restaurang.

Var? Arnbergs Dansstudio,
Djäknegatan 4, Malmö
Tel. 040-97 46 54
www.arnbergs.com

Kids Floorball Camp – innebandy för dig mellan 5-9 år!

Vi finns på Husie, Kirseberg och Lorensborg. Testa gratis och låna klubba på plats.
För dig 10 år och uppåt ta kontakt med kansliet så får du hjälp att komma i kontakt med rätt lag.

-vi gör skillnadLäs mer om föreningen på vår hemsida www.malmofbc.se
Tel 040-18 60 33 • Östra fäladsgatan 60 • 212 24 Malmö • info@malmofbc.se
BARNiMALMO.SE

Äventyrsgolf,
Hylliekroken

Pris: Barn 50 kr, vuxen 70 kr
När? Augusti alla dagar kl. 10–21.
1–8 September alla dagar kl. 11–19.
9–30 September lör–sön kl. 11–19.
Var? Folkets park, Malmö
Tel. 040-616 05 05
www.malmoaventyrsgolf.se

Knatteridning för barn från 4 år och
uppåt och Prova på för ungdomar
och vuxna.

Spela innebandy med oss!
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KUL MED BANGOLF

Pilatesinspirerad

MAMMAGYMPA

för styrka och smidighet!

Cours d’éveil moteur
Cours de gymnastique
Stage de vacances
www.thelittlegym.fr
Fêtes d’anniversaires
040-15 15 00 . www.thelittlegym.se

01.39.75.51.39

Pris: 20 kr, vuxen 50 kr
När? Alla dagar utom onsdagar
kl. 10–22, ons kl. 10–18
Var? P.A Hanssons v. 102, Malmö
www.kulladalsbangolf.se

Ribban green golf
Ban-/mini-/äventyrsgolf där banorna
är större och uppbyggda av naturliga
hinder som bunkrar och porlande
vattendrag med rejäla greener, allt
utformat av konstgräs. Utmanande
hinder med loopar och slag över
vatten men även öppna och långa
kuperade banor som det behövs
”putt” precision till.
Pris: Barn (tom 12 år): 40 kr/12 hål,
60 kr/24 hål. Vuxen: 70 kr/12 hål,
100 kr/24 hål
Öppet: Augusti kl. 10–22,
1-15 September kl. 12–18
www.ribbangreengolf.se

(ËNG MED PÍ TENNIS I &AIR 0LAY 4ENNISKLUBB
,ËS MER PÍ BAKSIDAN OCH PÍ WWWFAIRPLAYTKSE

Träning för hela familjen!
FAMILJ 2-6 ÅR
Lekfull träning tillsammans barn
och vuxen/förälder.
KNATTE 4-6 ÅR
Lekfullt, spännande och busigt.
Utan vuxen.
JUNIOR 6-12 ÅR
Häftig och varierad träning.
www.fsmalmo.se
BARNiMALMO.SE
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hittar
och stränder
Friluftsbad arnimalmo.se
du på www.b

BAD
Aq-va-kul
I äventyrsbadet finns vågmaskin,
vattenrutschbana, virvelkanal och
lugna grottor. Barnpool för de mindre.
På helgerna kl. 9–14 måste barn
och ungdomar under 18 år komma i
målsmans sällskap.
28° C i vattnet och 32° i luften.

PILÄNGSBADET LOMMA

Entré: Barn 4–9 år 20 kr,
10–17 år 30 kr, vuxen 60 kr
Öppet: Se hemsidan.
Var? V. Varvsgatan 8, Malmö
Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

Entré: Barn 0–2 år gratis,
barn 3–15 år 22 kr, från 16 år 45 kr
Öppet: Se hemsidan
Var? Ringvägen 11, Lomma
www.medley.se/pilangsbadet

I NATURENOXIEVÅNGSBADET
Bad, plask och motionssim. Barn
Entré: Barn 4–12 år 30 kr,
13–17 år 45 kr, vuxna 80 kr
Öppet: Se hemsidan
Var? Regementsg. 24, Malmö
Tel 040-34 26 00
www.aqvakul.se

Vanningen, Vellinge
Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, träningsbassäng, bubbelpool
och bastu. Barn under 12 år får
endast bada i vuxens sällskap.

under 9 år i vuxet sällskap. Badet
stänger 30 min efter kassans tider.
Grupper till hösten för babysim.
Entré: 0–2 år gratis, 4–12 år 20 kr,
13–17 år 30 kr, vuxen 60 kr
Öppet: Se hemsidan
Var? Fajansvägen, Oxie
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

Entré: Barn 0-6 år 10 kr, 7–17 år 35
kr, vuxna 70 kr, familj 150 kr
Öppet: Se hemsidan
Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

KOCKUMSFRITID
25 meters bassäng med
sex banor, undervisnings/

DJUR

KOM & SE!

lekbassäng och plaskbassäng.
28–29° C i vattnet. Familjebad varje
söndag kl. 11–15. Då är det lek &
plask med leksaker i vattnet.

BURLÖVSBADET

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola. Barn under
10 år i vuxens sällskap.
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HÖGEVALLSBADET i LUND

SPORTIGT NÖJE

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta, vågbassäng och utebassäng
m.m. Under 12 år i vuxens sällskap.
Entré: Barn & ungdom 80 kr, vuxen
110 kr. Familjebiljetter finns.
Öppet: Se hemsidan
Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

SPORT & RÖRELSE

Badhuset i Trelleborg

50-metersbassäng (27° C) och
25-meters grund bassäng (29° C).
Lekbassäng för barn upp till 6 år, 3550 cm djup (29-30° C). Barn under 10
år i vuxens sällskap.

Äventyrsbad med vattenrutschbanor,
virvelkanal m.m. En grund bassäng
för de allra minsta. 25 m bassäng
med hoppramper. Babysim, minisim
och simskola. Barn under 10 år i
vuxens sällskap.

Entré: Barn 3–6 år 10 kr, 7–17 år 20
kr, vuxna 55 kr.
Öppet: Se hemsidan
Var? Badhusv. 5, Arlöv
Tel. 040-43 91 84
www.burlov.se

Entré: Barn 3–6 år 10 kr, 7–20 år 25
kr, vuxna 60 kr, familj 125 kr.
Öppet: Se hemsidan
Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
Tel. 0410-73 38 70
www.trelleborg.se

BESÖK KÖPENHAMN

RON!
VÅRA SISTA SMULT
SKATTJAKT MED PIPPI
LÅNGSTRUMP

Var? Slottsparken, Malmö. Samling
vid rådjursstatyn intill Slottsgatan.
www.barnvaktis.se

TEATER & MUSIK

Följ med Pippi på skattjakt i fina
Slottsparken. Skattjakten avslutas
med lite saft till barnen! Skattjakten
riktar sig till barn mellan 2–5 år. Bra
om de kan gå själva då det inte är
lätt med vagn överallt och för att
kunna hålla ett jämnt tempo.

Pris: 80 kr/barn (jämna kontanter).
Anmälan senast 7/9, gå in på barnvaktis.se under event och läs mer.
När? 14/9 kl. 13–15.30

Föreningarnas dag
Ett 70-tal av Malmös föreningar finns
på plats för att presentera
och visa upp sina verksamheter.
Få information, titta på uppvisningar
och prova på olika aktiviteter.
När? 18/8 kl. 11–16
Var? Gustav Adolfs torg, Malmö
www.malmo.se/foreningarnasdag

PÅ BIBLIOTEKEN
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MALMÖFESTIVALEN:
Magikergränd!

MUSIK

Lilla Torg omvandlas under en helg
till en förtrollad värld fylld av drakar,
talande magiska huvuden och mirakelmedel. Är du modig så rekommenderas ett besök i Dr Cagliostros
Kuriosakabinett. På den magiska
teatern kan du som besökare ta del
av massor av föreställningar.
När? 22–23/8 kl. 16-20
Teater på Lilla Torg: 22 kl. 16.30,
17.30, 18.30 samt 23/8 kl. 16.30,
17.30 & 18.30

SAGOR, FILM & SÅNT
Vi ses i oktober igen!

HÖSTMARKNAD & MÄSSOR

llan
För dig me
å
8
3 och r

Kom till Barnens verkstad!
Här kan du låna väskor med
spännande pysselgrejer eller
skapa loss tillsammans med
FÖRoss
FÖRÄLDRAR
på våra aktiviteter.
Vi finns i Slottet, plan 1.
Välkommen!
Lör 28 sept & sön 29 sept kl. 12.00 – 15.00
Lör 26 okt & sön 27 okt kl. 12.00 – 15.00
Lör 21 dec & sön 22 dec kl. 12.00 – 15.00

PÅ STRANDEN

Skaparhelger

Under tre helger i höst är du välkommen
att skapa loss tillsammans med oss!
Tisdagar 3 sept – 17 dec kl. 15.00 – 17.00

Skapartisdagar

FESTIVALER
& duMARKNADER
Under hösten kan
pyssla tillsammans
med oss till olika teman:
September: Dag, natt och alla möjliga
djur.
Oktober: Monster och spöken.
November: Stora, mörka rymden,
skogen och jag.
December: Ljus och mörker, skatter
och hemligheter.
Ingen föranmälan

FILM
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