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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

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

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

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

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

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

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

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

3041 0140
TRYCKSAK

16

BILJETTER   
040–20 85 00            malmoopera.se
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MYRIADER 
AV VÄRLDAR

för de allra minsta
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www.sydkatten.nu

KATT
UTSTÄLLNING
21-22 april 
Malmö Slagthus
kl 10-16 Lör & sön

Ragdoll 
-special!

1000 katter

& shopping

Barn under 7 går in gratis!  
Ta med och ställ ut ditt gosedjur!  
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SPORT & RÖRELSE

ENTRÉ UPPLEVELSECENTER

I NATUREN (även sidan 17)

DJUR

HÖST I KÖPENHAMN

VATTENHALLEN & ANNAT KUL

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

BARNENS SCEN

TEATER & MUSIK

PÅ BIBLIOTEKEN

21/9 | Nalle och Beethoven JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

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

25/1 | Nalles ABC JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

18/4 | Nalle möter monster JONAS NYDESJÖ, DIRIGENT

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

Boka din konsertserie på malmolive.se/mso/konsertserier
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LEOS LEKLAND
STADIONGATAN & STORA 
BERNSTORP
Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja. På Leos 
Lekland hittar du alltid nya äventyr. 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide 
och våra andra attraktioner! Vi har 
dessutom en minivärld för de allra 
minsta gästerna.

HÖSTLOVSKUL PÅ LEOS
Hos oss är det alltid gratis för vuxna 
och vi har öppet årets alla dagar – 
även under höstlovet!

SUPERHELG PÅ LEOS  
Välkommen på en fartfylld familjefest 
med ansiktsmålning (kl 11-15)!  

När? 19-20/10

HALLOWEEN PÅ LEOS  
Nu är det dags att fira höstens 
roligaste högtid, Halloween. Vi bjuder 
alla små gäster, som kommer till 
Leos utklädda med halloweenkläder, 
på en godispåse!  Har du en cool 
utklädnad? Bästa halloweenbilden på 
Instagram vinner ett årskort! 

När? 31/10-3/11

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

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

BOUNCE MALMÖ
2 800 kvadratmeter stor adrenali-
narena 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 

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

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

GRYMMAKLÄTTERVÄGGARUTMAN
A

VARAN
DRA

SUPERROLIGABARNKALAS

VÅGAR
DU!?

PASSAR ALLA
ÅLDRAR

clipnclimb-löddeköpinge.se

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

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

BUSFABRIKEN INOMHUS-
LEKLAND
Hoppa, leka, busa, stoja, springa, 
pyssla, mysa och knasa sig så mycket 
du vill. Busfabriken är ett av Europas 
största inomhuslekland med klätter-
ställningar, hängbroar, krypgångar, jät-
testor 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

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. Spännande utmaningar i en 
social, lärorik och aktiv miljö. 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

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.

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

SKRIDSKOSKOLA SK SKRINNAREN
I vår skridskoskola lär sig barn och 
ungdomar grundläggande skridsko-
åkning på valfria skridskor. Träningen 
är varierande med lekar, koordination-
sbanor, tävlingsmoment mm. Kom 
gärna och prova. Ta med valfria skrid-
skor och hjälm samt varma kläder 
och handskar. Alla träningstider på 
hemsidan under ”Tider Skridskosko-
lan”. Frågor: skrinnaren@gmail.com

När? Söndagar kl 10.00-10.45
Var? Malmö Isträningsarena på Hyllie
www.skrinnaren.com

KUNGSBYGGET ÄVENTYRSPARK
Aktiva upplevelser med Sommarrodel, 
Zipline och Bungy Rocket. 

När? tom 13 oktober
Var? Kungsbygget 44, Våxtorp
www.kungsbygget.com

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

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

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

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

4000 m² med massor av aktiviteter!

Vi gör allt för att du skall 

få årets bästa dag!

 Ninjabanor

Trampoliner

Klätterväggar
Parkour

Foampits

Fredsgatan 10  -  Vån 3 på Entré www.extremezone.se  tel: 010-4106600

forts på sidan 17 
med Skridskoskola!

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

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

Du hittar oss 

på Entré – våning 2

            Läs mer på

  t-rex.se och minicity.se

MALMÖS NYA  
UPPLEVELSE- 
CENTER PÅ 
ENTRÉ!

Fredsgatan 12, 212 12 Malmö        040-26 60 70

Gratis parkering med kupong i 2 timmar

      

MINI CITY BARNROLLSPEL
Sveriges första miniatyrstad inomhus. 
Prova rollspel där lek blandas med 
lärande. Bli brandman och släck en 
eld eller ta hand om påstigningen av 
ett flygplan i en flygplatsmiljö. Besök 
en polisstation eller var läkare. Vidare 
till bilverkstaden, bensinstationen och 
byggnadsplatsen. Missa inte heller  
laboratoriet, hårsalongen, bageriet, 
blomsterbutiken... På körskolan lär sig 
barnen grunderna i trafiken och styr 
sedan den ”egna bilen” runt Mini City. 
Barnkalas med två kul kalasrum.

www.minicity.se

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

www.t-rex.se

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

www.thehook.se

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

www.la-taverna.se

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

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

www.laserzone.se

EXIT VR ESCAPE ROOMS - 
VIRTUELLT BLIR VERKLIGHET
Åldersgräns 12 år.
Sveriges första Virtual Reality Escape 
Rooms. I vår 3D-världar utmanas 
du och ditt lag av svindlande miljöer 
och skrämmande äventyr. Genom 
att samarbeta med ditt team via VR 
kommer ni tillsammans att få uppleva 
framtidens digitala underhållning. 
www.exitvr.se

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

www.extremezone.se

BARNiMALMO.SE
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Färdiga barnpromenader, naturcen-
trum, en ravin. Underbar natur.  Buss 
469 går från Höör till parkeringen. 
Hyr en egen stuga i en vecka, natt 
eller helg. Flera olika storlekar.

När? 31/10-2/11 kl 11-14.30

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

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

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

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

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
I LUND
En oas mitt i staden. Här kan man 
t.ex. gå i växthusen bland regnskogs- 
och ökenväxter. Man kan även gå 
trädslingan och lära sig känna igen 
våra vanligaste träd och buskar, be-
söka den lilla naturlekplatsen samt ha 
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NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäktsfärder i 
naturen, Vilsestig, promenader eller 
löpning, grillplatser som kan förbokas, 
naturum, kul linbana och mycket mer.
Arrangerar mycket barnaktiviteter.

NATUR FÖR DE MINSTA
Varje fredag 30 augusti–1 november. 
För barn (0–5 år) och vuxna. Vi upp-
täcker naturen tillsammans, leker och 
pysslar. Ibland går vi iväg på en liten 
utflykt. Det går bra att ha med vagn. 
Kl. 10–11

VILTGÖMSLET GYLTAN MED GUIDE
Viltspaning med en guide som kan allt 
om skogens djur. Förboka plats se-
nast 7 dagar innan: naturum@lund.se
Bokningsbara datum: 18/10, 24/10, 
29/10, 30/10, 8/11 och 13/11.

URVAL HÖSTPROGRAM NATURUM:

Lör 21/9 Skogsmulle och hans vänner
Träffa några av skogens väsen längs 
Mullestigen och hjälp djuren inreda ett 
insektshotell. Drop-in  Kl. 13–15.

Sön 22/9 Livet i dammen
Följ med ner under ytan bland 
trollslände larver och dykarbaggar. 
Ta på stövlar. Kl. 11–12 och 13–14.

Lör 28/9 Längs lätta spåret
Vad  händer i skogen idag? 
Kl. 11–12 och 13–14.

Lör 5/10 Lär dig tälja - barn o familj 
Täljgrepp och tekniker. OBS föranmä-
lan till naturum@lund.se senast 4/10. 
Från 10 år. Kl. 10.30–14.30.

Lör 12/10 Bäcken i Byn: Bli en natur-
detektiv (S Sandby)
Genomgå naturums utbildning och 
bli en legitimerad detektiv. Intro och 
avslutning på Sandby bibliotek, där 
emellan är vi utomhus vid Sularps-
bäcken, S Sandby. Kl. 10–12.

Ti 29/10, To 31/10 Vem sköter skogen?
Vi pratar om skogsskötsel och vild-
svinsjakt och fäller några träd, alla får 
med sig en träskiva hem. Kl. 10 - 12.

Ons 30/10 Höstvandring 
Vi tittar efter spår av djur och ser hur 
naturen förbereder sig för vintern. 
Ta med något att grilla. Kl. 9.30–13.

Lör 2/11 Livet i dammen
Följ med ner under ytan bland 
trollslände larver och dykarbaggar. 
Ta på stövlar. Kl. 11–12 och 13–14.

Sön 3/11 Spindelsnack
Om läskiga, gulliga, fascinerande ått-
abeningar. Varför är vi rädda för dem? 
Kl. 11–12 och 13–14.

Tors 7/11, Ons 13/11 Bäcken i Byn - 
Öringssafari (S Sandby) 
Spana på lekande havsöring mitt i 
Sandby centrum. Ta med ficklampa. 
Samling utanför Byahuset, S Sandby. 
Kl. 18–19.30.

Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum
Mer information om arrangemangen
finns på evenemang.lund.se

FAMILJETRÄNING I SNOGE-
HOLMS STRÖVOMRÅDE
Hoppa på stubbar, lek vid träd och 
stenar. Samarbete mellan Stiftelsen 
Skånska Landskap och Mindful Run-
ning. www.skanskalandskap.se 

När? 21/9, 12/10, 9/11 kl 13-14.30

RID I SKORSTENSDALEN I KLÅ-
VERÖD PÅ HAFLINGERHÄSTAR. 
Samarbete mellan Stiftelsen Skånska 
Landskap och Söderåsens turridning. 
Läs mer på www.skanskalandskap.se

När? 19/10 kl 12-14

SKOOGLA I SKRYLLE
Hitta svar i naturen. Hur mår skånsk 
skog? Hur gammal är granen framför 
dig? Vandring för skogsvetgiriga 
med Stiftelsen Skånska Landskaps 
skogsförvaltare Anders Rosell. Läs 
mer och boka plats på www.skanska-
landskap.se 

När? 20/10 kl 10-12

TESTA MTB I BOCKEBODA
Häng med ut i nya barnområdet med 
Stiftelsen Skånska Landskaps guide 
Torbjörn Lingöy och cykelklubben C4. 
Ta med egen mtb-cykel. Läs mer och 
boka plats www.skanskalandskap.se

När? 20/10 kl 11-13

HÖSTLOVSKUL FULLTOFTA
Följ med till sagostubben och lyssna 
på sagan om Karl-Johan och de 
andra svamparna och bygg en fanta-
sifull svamp i naturmaterial. Avsluta 
vid elden och smaka på höstsoppa 
i Brinkesholms Trädgård. Start 1: 
Kl.11-12.30, Start 2: Kl. 13.00-14.30. 
Läs mer och boka plats på www.
skanskalandskap.se

Mitt i strövområdet ligger Fulltofta 
Naturcentrum, med utställning, kafé, 
besökscenter och olika aktiviteter. 
Stigarna är många och här kan du 
vandra både kort och långt. Landska-
pet är omväxlande med djupa skogar, 
öppna gläntor och hagmarker.

Höst på  
naturum Skrylle

Upptäck naturen med naturum Skrylle 
Program finns på lund.se/naturum  
Ta busslinje 159 till Dalby Söderskog, Skrylle 
eller Trollskogen och upplev naturen i Lund 
Se reseplaneraren på skanetrafiken.se

picknick på  gräsmattorna. Café. 

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

BARNVAGNSVISNINGAR
Guidad tur i Botaniska trädgården 
för föräldralediga. Vi passar på att 
kombinera barnvagnspromenaden 
med lite botanik, kultur, historia och 
annat om växterna som vi möter ute 
i trädgården. Biljett, 40 kr, köpes i 
butiken innan visningen. Ingen föran-
mälan krävs.

När? tis 10/9, 17/9, 24/9 kl 11.15-12
Var? Botaniska trädgården, Östra 
Vallgatan 20, Lund 

SNOGEHOLM - VACKERT 
NATUROMRÅDE
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. Besökscentrum har 
öppet i anslutning med Café Villa 
Vandras öppettider: onsd-sönd kl 
11-16 april-oktober (vissa helgdagar 
stängt). Menyn varierar från dag till 
dag, då allt är hemlagat/bakat.

Var? Ca 1 mil söder om Sjöbo
www.skanskalandskap.se

PAKETHÅLLARLOPPIS - 
DEN MILJÖVÄNLIGA LOPPISEN
Det är gratis att sälja på våra paket-
hållarloppisar. Försäljning mellan kl 
09.00-15.00. Det är helt gratis att vara 
med och sälja. Men du behöver förbo-
ka 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.

När/Var? Alla söndagar i september 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.

När? 29/9, 27/10 kl 9-13.
Var? Malmö Folkets Park
malmofolketspark.se/att-gora/barn-
loppis/

SKÖRDEFEST I STADSPARKEN
LUND
På skördefesten kan du handla grön-
saker, 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.

kl 10-15 Vid växthuset spårpyssel, 
uppdrag och tipsrunda. Tävla om en 
kväll i viltgömslet Gyltan i Skrylle.

När? 28-29/9 kl 10-16

Höstlovskul Rid i Klåveröd

Vandra i Vedema

Testa MTB i 
Bockeboda

Familjeträna i 
Snogeholm

Skoogla i Skrylle 

Läs mer på skanskalandskap.se

BARNiMALMO.SE BARNiMALMO.SE
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Nästa nummer 
kommer ut

20 november
- HÅLL UTKIK!

Här ska det firas!
25/9   Skolmjölkens dag
29/9   Återvinningens dag
2/10   Lantbruksdjurens dag
4/10  Djurens dag
4/10  Kanelbullens dag
6/10  Gräddtårtans dag
11/10  Äggets dag
14/10  Räkmackans dag
15/10  Int. tvätta-händerna-
          -dagen
27/10  Grannens dag
27/10  Int. nalledagen
7/11    Kladdkakans dag
10/11  Fars dag

Följ oss på FB och www.sydkatten.nu för mer info! 

KATT
UTSTÄLLNING
5-6 oktober 
Malmö Mässan
kl 10-16 Lör & sön

1000 KATTER, SHOPPING, 

REXSPECIAL
Barn under 7 går in gratis! 

Gosedjurs- 
bedömning!

Ta med eget  

gosedjur!

Höst i Köpenhamn!
Ta en titt på höstens bästa aktiviter på andra sidan sundet.

SKÖNASTE HÖSTDAGEN I KÖPENHAMN
Tillbringa en härlig höstdag i Köpenhamn med höstlöv, god mat och 
massor av mys. Börja med att ta tåget till Nørreport. Hoppa av och 
vandra ner till Kongens Have, som sprakar i höstens alla färger. Gå 
in på Rosenborg Slott, ta en titt på kronjuvelerna och lär dig mer om 
allt från de svensk-danska krigen till kunglig gastronomi för en sisådär 
400 år sen. 
Nu har magen börja kurra på både stora och små och då har det blivit 
dags att gå vidare till Boltens Food Court. Här kan du få allt från 
churros con chocolate till vietnamesiska specialiteter eller varför inte 
danska smörrebröd? Spela minibiljard innan maten kommer eller slå 
dig ner i en fat boy och koppla av. 
Nu är du väldigt nära både Ströget och Nyhavn, så antingen fortsät-
ter du att se Köpenhamn med kanalbåtarna i Nyhavn, eller så vänder 
du näsan mot Ströget och shopping och eftermiddagsfika. Strosa upp 
hela vägen mot Hovedbanegården och om du har lite större barn med 
dig kan en kvällsdrink ackompanjerad av jazz på Library Bar vara ett 
trevligt sätt av avsluta kvällen 

HALLOWEEN I TIVOLI - 11 oktober till 3 november
Från 11/10 till 3/11 kan du uppleva Halloween i Tivoli. Som alltid är 
den vackra nöjesparken i färgsprakande höstskrud och den som gillar 
att bli skrämd kan uppleva zombier och vampyrer under Scary Hal-
loween. Karusellerna har öppet som vanligt och det kommer till och 
med att finnas några särskilda Halloween-karuseller, och restaurang-
erna dukar upp med speciella Halloween-menyer. 
Håll dig uppdaterad på: www.tivoli.dk/da/saesoner/halloween

KULTURNATTEN den 11 oktober
I mer än 26 år har Kulturnatten varit en färgsprakande fest av aktivi-
teter, events och inspiration. Mer än 250 museer, teatrar, bibliotek, kyr-
kor och ministerier visar upp sig – och ger möjligheten att se bakom 
kulisserna. I år firas Kulturnatten den 11 oktober, kl 18-24. 
Alla över 12 år behöver ett Kulturpass som kostar 95 kr, för barn under 
12 är det gratis. Årets program offentliggörs den 16 september – glöm 
inte att ta en titt här då: www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten

ÅK SKIDOR PÅ COPENHILL - invigning 4 oktober
Var en first mover när Köpenhamns första (och kanske enda) skid-
backe invigs den 4 oktober 2019. Nu är ju Danmark inte känt för sina 
berg, så här får man låta fantasin flöda om man ska få till aktiviteter 
som kräver höga höjder. Ovanpå förbränningsanläggningen Amager 
Ressource Center har man helt sonika byggt både skid- och snowbo-
ardbacke, samt ett klättrings- och löpområde. Och naturligtvis blir det 
även after ski! 
Läs mer om Köpenhamns coolaste kulle på www.copenhill.dk

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

SYDKATTEN - INTERNATIONELL 
KATTUTSTÄLLNING 
Föreningen Sydkatten arrangerar 
stor internationell kattutställning på 
Malmömässan. Under helgen deltar 
ca 500 katter per dag av olika raser i 
tävlingar om att vinna Best in Show. 
På mässan finns även mängder med 
montrar för shopping, kattexperter 
och uppfödare, café, lotterier, gose-
djursutställning - få en riktig bedöm-
ning och fint pris till ditt gosedjur på 
mässan. Barnen får klappa katt. 
Ett populärt evenemang för hela famil-
jen. Entré: Vuxna 80 kronor, barn 7-15 
år 40 kronor, barn till och med 6 år 
gratis. Familjebiljett 200 kronor.

När? 5-6/10 kl 10-16
Var? Malmömässan (Mässgatan 6, 
nära Emporia)
www.sydkatten.nu

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

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

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

När? Sept-April: Mån–fre kl. 10–17, 

lör–sön kl. 12–17, stängt jul/nyår
Var? Malmö reptilcenter, Folkets Park
www.malmoreptilcenter.se

4H-GÅRDAR SKÅNE
Delta i djurskötsel, ponnyridning, 
läger, kaninhoppning, odling och my-
cket mer. Läs mer under din närmsta 
4H-gård, Almviks 4H-gård ligger t.ex. i 
Malmö och har många barnaktiviteter.

www.4h.se

SKÅNES DJURPARK
Djurpark med nordiska djur. Möt 
Mullvaden, klappa kaniner och getter,  
rid ponnys, lek på naturlekplatsen 
m.m. Dagliga djurmatningar och Fåret 
Shaun-land.  Camp Oak. 
Se hemsidan för mer info. 
Priser beroende på säsong.

När? Öppet tom 3/11 men inte alla dgr
Var? Jularp 150, Höör
0413-55 30 60
www.skanesdjurpark.se

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

När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com
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VATTENHALLEN  Science Center, Lunds Universitet
Upplevelser och experiment med naturvetenskap och teknik anpassade för barn!
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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)

VAD HÄNDER HOS OSS?

VATTENHALLEN FYLLER  10 ÅR
Vi firar att Vattenhallen Science Cen-
ter har funnits i 10 år med festligheter 
för allmänheten, fri entré.

När? 21/9 kl 12-20

Massor med aktiviteter under dagen: 
VETENSKAPSCIRKUS - Det bästa 
av Vattenhallens shower i äkta cirkus-
anda. Upplev hisnande experiment 
baserade på teknik och naturveten-
skap. Biljetter släpps 30 min inför 
varje föreställning. Hämtas i fikatältet 
utanför Vattenhallen. 
Kl. 13.00, 15.00, 17.00 & 19.00

HJALMARS CIRKUSSHOW - KON-
STER SOM UTMANAR FYSIKENS 
LAGAR. Skåda cirkusartisten Hjalmar 
när han leker med fysikens lagar i 
en spektakulär show. Fenomen som 
UV-ljus, gyrokraft och eld får upple-
vas tillsammans med finesser kring 
elektronik, akustik och gravitation. 
Biljetter släpps 30 min inför varje före-
ställning. Kl. 14.00, 16.00, 18.00 

PLANETARIEVISNINGAR
Människor på Månen - var 20:e minut  
med start kl. 12.00 fram till kl. 18:40 

GUIDNING AV UTSTÄLLNINGAR
Jorden – och klimatet genom tiderna 
Tarmkanalen - matens resa genom 
kroppen. Visningar kl.13.30-15.00 
och 16.00-18.00.  
Biljetter till föreställning och 
guidningar hämtas i tältet utanför 
Vattenhallen, 30 minuter före.
 
DESSUTOM:
Om hjärnan och de fem sinnena 
(0-4 år). Robotprogrammering. 
Konstruktionsverkstad. Prova olika 
cirkusaktiviteter. Hoppborg. Parkour. 
Jättesåpbubblor. Bygg fågelholk.
Fikatält.

Välkommen att fira med oss 21/9!

HÖSTLOV I VATTENHALLEN 
Kom till Vattenhallen på höstlovet 
28/10 - 3/11 kl 12-17. Se och lär 
en massa coola grejor! Experiment, 
shower och utmaningar. 

SHOWER: 
Mån 28/10 - Atomresan kl 13 & 15
Tis 29/10 - Kemishow kl 13 & 15 
Ons 30/10 - Kemishow kl 13 & 15 
Tor 31/10 -  Quantumshow kl 13 & 15 
Fre 1/11 -  Quantumshow kl 13 & 15 
Lör 2/11 - Hjärnshow kl 13 & 15
Sön 3/11 - Förhandsvisning av LTH's 
julkalender kl 13 

HÖSTLOVSXTRA: 
Måndag-onsdag - Mera kemi 
Torsdag-fredag - Lysande experi-
ment 
Lördag-söndag - Programmering

SHOWER:

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

När? 31/10

RIGMORS MUSIKRAKET 
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. 

När? 12/10

ROBOTSHOW
En show som tar dig med på en resa 
i robotarnas värld. Robotar kan verka 
hur magiska som helst – men en 
dator, en mobiltelefon eller en robot 
följer bara instruktioner, de gör vad 
vi människor har bestämt att de ska 
göra. Under robotshowen har vi kul 
med programmering! Vi lär oss att 
programmera och styra en robot och 
vi söker svar på vad robotar är dukti-
ga 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? 9/11, 7/12

ATOMRESAN 
En experimentshow genom tiden 
- från en atoms perspektiv. Med 
glödheta och superkalla experiment 
reser vi från stenåldern till modern tid 
med hjälp av människans nyfikenhet 
och finurlighet. Med människans 
drivkraft av att vilja förstå omvärlden 
får besökarna kännedom om atomens 
byggnad, liv och påverkan. I resväs-
kan har vi packat ledtrådar till experi-
ment som berättar om hur atomen är 
uppbyggd, elektronens excitation och 
den allmänna gaslagen. 
En show för alla från 5 år och uppåt. 

När? 26/10, 28/10, 23/11

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.

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

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

PLANETARIET:
När mörkret faller i planetariet kom-
mer stjärnorna fram. Du kan sitta ner, 
titta ut i vårt universum och 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. 

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

HÖSTLOVSÖPPET 28 oktober-3 november 2019

Ny� ken på vetenskap

Öppet lördag-söndag 
och skollov, kl 12-17

Experiment    Shower
Byggsatser     Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

 | 
 | 
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LJUDSHOW 
I Vattenhallens Ljudshow tas du 
med på en resa bland delfiner och 
ultraljudsapparater. Genom pruttljud, 
knuffar och skrik blir du delaktiga i en 
rad ljudexperiment då du får lära dig 
om hur ljud blir till och vad ord som till 
exempel ljudhastighet, frekvens och 
infraljud betyder. 
En show för alla från 5 år och uppåt.

När? 30/11

BAJSRESAN
Tillhör du dem som alltid undrat hur 
och framförallt varför något som ser 
så gott ut på tallriken alltid slutar som 
en brun "klutt", som luktar illa! Bajs-
resan är musikäventyret som följer 
matens väg ända ner till ändstationen!

När? 14/12

RIGMORS MUSIKRAKET
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.

När? 5/10

KEMISHOW
Molekyler finns är en spektakulär ke-
mishow med fyra olika teman: gaser, 
färger, ljus och bränder och explosi-
oner. Showen är 45 minuter med 2-3 
kemister på scen, musik, ljus och ljud. 
Kemishowen bjuder på en hisnande 
resa i kemins underbara värld.

När? 29/10, 30/10

HJÄRNSHOW
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! En show för all från 5 år och 
uppåt. Showen avslutas med att hun-
den Neville visar upp sina bästa trick!

När? 2/11

MADAME MARZIPAN
Tillverkar och säljer marsipanfigurer, 
marsipanbröd, och kakor i den lilla 
butiken i Arrie. Roliga marsipankurser, 
både för barn och vuxna. 
Gör halloweenfigurer i marsipan - häx-
or, ögon, pumpor och annat läskigt. 
Från 8 år. Allt material och fika ingår 
samt rabatter i butiken samma kväll! 
300 kr/pers. 
Även dags anmäla till julkurserna nu!

När? Flera kurser hela hösten
Var? Arrie Byahus, 070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

COOL MINDS
Cool Minds är ett lek- och veten-
skapsland i Malmö. Olika kurser men 
man kan också komma på drop-in. 

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

INVIGNING AV SKIDBACKE I 
KÖPENHAMN - COPENHILL
Ovanpå förbränningsanläggningen 
Amager Ressource Center har man 
byggt både skid- och snowbo-
ardbacke, samt ett klättrings- och 
löpområde. Och naturligtvis blir det 
även after ski!

När? Invigning 4/10
www.copenhill.dk

M
ad

ame M
arzipan

Gör läskiga figurer i marsipan,
boka halloween- o julkurser nu!

För både barn och vuxna.

www.madamemarzipan.se
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Kulturen i Lund | www.kulturen.com
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HELGVERKSTAD SPECIAL PÅ 
MALMÖ KONSTHALL
Öppen verkstad för stora och små i 
samband med Bästa Biennalen. Gra-
tis. Ingen föranmälan, men begränsat 
antal platser.

När? 19–20/10, 26–27/10, 2–3/11 kl 
13-16.30
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

HÖSTLOV PÅ MALMÖ MUSÉER
Öppet hus med kreativ verkstad. 
Höstlovsaktiviteter på Muséet - gör 
din egen betlykta och fladdermusholk 
eller lyssna på spännande spökhisto-
rier i fångtornet (se nedan).

När? 28/10-1/11 kl 13-15, 2/11 kl 12-16
Var? Malmö Museer,  Borgstugan på 
Slottsholmen

SPÖKHISTORIER I FÅNGTORNET,
MALMÖ MUSÉER
Spännande, skrämmande historier i 
fångtornet. Begränsat antal platser, 
biljetter hämtas i receptionen i entrén 
på Slottsholmen samma dag. Fri entré 
upp till och med 18 år. Vuxna 40 kr i 

entré till museet. Tel. 040-34 44 00

När? 28/10-2/11 kl 13 och 14
Var? Slottsholmen, Malmöhusvägen, 
Malmö Muséer 

HÖSTLOV PÅ MALMÖ 
KONSTHALL
Öppen verkstad för stora och små i 
samband med höstlovet. Inspireras av 
utställningen och skapa själv. Inleds 
med visning kl. 13. Gratis. Ingen föran-
mälan, men begränsat antal platser. 

När? 29/10-31/10
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

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

Upplev konsten tillsammans! Moderna 
Museet är ett av Europas ledande 
museer för modern och samtida konst, 
med en samling från 1900-talet och 
framåt. Kopplat till utställningarna ges 
ett spännande pedagogiskt program 
för stora som små, samt en rik pro-
gramverksamhet. Moderna Museet är 
en statlig myndighet med det nationella 
ansvaret att samla, bevara, visa och 

förmedla modern och samtida 
konst.
FAMILJEVISNINGAR  (SE)
Upplev konsten tillsammans! Under 
visningen finns det gott om utrym-
me för frågor. Ingen föranmälan. 
Från 4 år och uppåt. 
FAMILJEVERKSTAD (SE, EN)
I Verkstan skapar barn och vuxna 
tillsammans. Med utgångspunkt i 
någon av de aktuella utställningarna 
experimenterar vi med olika materi-
al. Från 4 år.

HÖSTPROGRAM:
22/9 kl 13 Familjevisning av våra 
utställningar med Majlis Agbeck och 
Johan Röing.

28/9 kl 18-20 Gallerinatten. Ver-
nissage för Sensing Nature from 
Within. Öppen verkstad kl 18-20 för 
barn från 4 år i vuxens sällskap.

29/9 Familjeverkstad. Drop in 11.15-
15. Från 4 år i vuxens sällskap.
Tema: Skapa i textil utifrån Majlis 
Agbecks utställning

19/10 kl 12-14 Familjekalas o in-
vigning av Bästa Biennalen. Öppen 
verkstad.

20/10 kl 13 Familjevisning.

27/10 Familjeverkstad. Drop in 
kl 11.15-15. Från 4 år i vuxens 
sällskap.

29/10-1/11 Höstlovsverkstad. Ska-
pa film i Stop Motion-teknik. 

Drop in kl 11.15-15. Från 4 år i 
vuxens sällskap.

17/11 kl 13 Familjevisning.

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

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

LEKUTSTÄLLNING HANS & GRETA
Barnen kommer in i en skog där 
de både kan hälsa på i Hans och 
Gretas fattiga hem och häxans 
förrädiskt inbjudande pepparkaks-
hus. De får sällskap av skogens djur 
och i björnidet kan de slå sig ner 
och läsa. Målgrupp barn 3-8 år med 
sällskap av vuxna. 

RYSLIGA STÄLLEN PÅ KULTUREN
Upptäck de otäckaste platserna på 
museet! Följ med vår guide på en 
vandring och upptäck de otäckaste 
platserna. Passar åldern 3-6 år. 

När? 26/10, 27/10, 31/10, 1/11, 2/11, 
3/11 kl 13.30-14.00 

HÄXPYSSEL PÅ KULTUREN
Vi gör trollspö och enklare pyssel i vår 
pysselverkstad. Passar barn i åldern 
3-6 år. 

När? 26/10-3/11 kl 10.30-12.30 

LÄSKIGA BESÖK PÅ KULTUREN
Även om mörkret ännu inte har fallit, 
så hemsöks museet av tre gengång-
are... Följ med på en dramatiserad 
vandring där vi besöker tre av våra 
hus och möter några olika karaktärer. 
Vågar du följa med? För barn 5-10 år. 
Ingen bokning, ingår i entréavgiften. 
För yngre barn 5–10 år. Förhöjd entré 
– läs mer på vår sida om öppettider 
och entré. 

När? 28/10, 29/10, 30/10 kl 13-13.45 
och 14.30-15.15

SPÖKKVÄLL PÅ KULTUREN
Kulturens park hemsöks denna kväll 
av främmande väsen. Vågar du följa 
med på en skrämmande vandring i 
parken där onda väsen lurar i skug-
gorna? Vitklädda lyktbärare tar oss 
runt i parken och guidar oss genom 
berättelser som är svåra att skaka av 
sig. För barn från 10 år. Förköp från 
15 oktober, begränsat antal platser. 
Från 10 år. Biljettpris: 100 kr för såväl 
barn som vuxna, 80 kr medlemmar.

När? 31/10 kl 18-18.45 och 19-19.45

ALFONS ÅBERG PÅ KULTUREN
Far och flyg med Alfons Åberg. Alfons 
vill att pappa ska leka, så han gör 
allt han kan för att skoja. Det blir 
helikopter-turer till djungeln, spökerier 
och rymdinvasion. En föreställning 
med sång och musik för barn ca 2-9 
år. Biljettsläpp: 2 oktober. Biljettpris: 
100 för barn, 150 kr för vuxna, 125 kr 
för medlemmar. 100 platser. 

När? sön 3/11 kl 13-13.30

JULSTÖK PÅ KULTUREN
Välkommen till tre dagar med jul för 
alla sinnen under första adventhelgen. 
Det här är startskottet för Julen på 
Kulturen i Lund! Julmarknaden breder 
ut sig både inomhus och utomhus. 

När? fre 29/11 kl 16-20, lör 30/11 kl 
11-17, sön 1/12 kl 11-17

LUCIAKONSERT PÅ KULTUREN
Välkommen på lusseafton i Bosebo 
kyrka från 1652. Studentkören Bella 
Voce sjunger vackra och traditionsen-
liga julsånger i Bosebo kyrka. Dirigent 
är Victoria Söderberg. 
Förköp biljett från 2/12. Pris: Vuxna 
130 kr. Studenter, pensionärer, 
Kulturens medlemmar samt barn och 
unga 0-18 år 100 kr. Obs! tyvärr inte 
möjlighet att ta in rullstolar, permobiler 
och barnvagnar.

När? 12/12 kl 16.30, 18, 19.30,  21

Konsten väntar på dig 
runt hörnet! 
På Moderna Museet Malmö finns det något 
för hela familjen. 

Fri entré! 

Höstlov med 

stop motion- 

verkstad! 
29.10-1.11 
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KOLLA HEM-
SIDAN FÖR FLER 
FÄRSKA TIPS PÅ 

AKTIVITETER
barnimalmo.se

OKNYTT
på glimmingehus

1 sep. - 6 okt.
 en förtrollande 

fotoutställning om 
nordisk folktro

väsenverkstad, teckna väsen, sagor, väsenvandringar
Se hela programmet på www.raa.se/glimmingehus Möllev.4 ÅKARP   040-625 63 70   

www.burlov.se/mollegardenkultur 

 5 oktober, kl 14 
Familjelördag 
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GLIMMINGEHUS
MEDELTIDSBORG
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

Nordens bäst bevarade medeltids-
borg. Följ med på guidad visning ge-
nom borgen eller prova på medeltida 
sysslor och hantverk. Olika arrange-
mang 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 Glimminge-
hus är barnvänliga familjevisningar.

När? Öppet dagligen:
1 sept- 6 okt kl. 11-16
Helger i oktober kl. 11-16
Höstlov kl. 11-16 dagligen
Jullov 27/12-30/12 kl. 11-16

POKEMONVANDRING, 
GLIMMINGEHUS
Pokémon, ett slags moderna oknytt? 
Visst är det väl så! Detta är en 
vandring för både stora och små. 
Pokémon Go har fått många att gå 
ut och röra på sig. Följ med på en 
pokémonjakt kring Glimmingehus och 
få samtidigt veta mer om Pokémon-
världen och de olika Pokémons vi 
stöter på under vandringen. 
Ingen föranmälan krävs. Ta med 
egen smartphone med nedladdad 
Pokémon Go. OBS: Denna dag utgår 
väsenvandringen i borgen kl 14.
Pris? Ingår i entrépriset.

När? 21/9 kl 14. Tar ca en timme.

MEDELTIDENS SAGOVÄRLD, 
GLIMMINGEHUS
OKNYTT: Lindormar, älvor och 
varulvar. Folklorist Tora Wall, Nordiska 
museet, tar dig med till medeltidens 
sagovärld och låter dig förtrollas av 
älvorna, skrämmas av varulven och 
förundras över den märklige Kung 
Lindorm! Under den här berättarstun-
den står magi och väsen i centrum. 
OBS: Väsenvandringen i borgen kl 14 
utgår. Lämplig ålder 6–9 år.
Pris? Ingår i entrépriset.

När? 28/9 kl 14. Tar ca 40 minuter. 

HÖSTLOVSÖPPET 28/10 - 3/11
Borgen är öppen hela veckan med 
visning kl 14. Medeltidsaktiviteter för 
höstlovslediga barn i alla åldrar mån-
fre kl 12-14. Visning kl 14.

När? 28/10 - 3/11 

BARNTILLÅTEN SPÖKVANDRING 
PÅ GLIMMINGEHUS
Följ med på en tur genom borgen 
där ni kommer att få höra om och 
träffa på spöken ur borgens 500-åriga 
historia. Efteråt ges möjlighet att träffa 
spökena och bearbeta upplevelsen.
Detta är ett arrangemang för barn 
tillsammans med vuxna, och ålders-
gränsen är 7 år. Endast en vuxen per 
barn. Kan upplevas som skrämman-
de, även om det är barntillåtet.
Pris: Vuxna 250kr, barn 7-16 år 150kr. 
Endast förbokning, ring 072 702 5990.

När? 10/11, 17/11 kl. 15 & 17.

SPÖKVANDRING PÅ FOTEVIKEN
Mytologiska varelser har tagit sikte 
på vår vikingastad och osaliga an-
dar 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? 26/10 prel kl. 18-20
Var? Foteviken, Höllviken
Tel. 040-33 08 00, www.foteviken.se

TRELLEBORGEN
Trelleborgen som den ser ut idag är 
en rekonstruktion från vikingatiden. 
En fjärdedel av borgen är uppbyggd 
på sin ursprungsplats. Den rymmer 
också ett rekonstruerat medelti-
da hus och utanför borgen finns 
en vikingagård med tillhörande 
småbyggnader. Vikingautställning. 
Aktiviteter för stora och små - se 
hemsidan för program.
Entré: fr 20 år: 40 kronor. Under 20 
år: Gratis. Barn går i vuxet sällskap

Öppet vid höstlovet. September: 
tors-mån kl 12-16. Oktober: lör-sön 
kl 12-16.
Var? Trelleborgen, V. Vallgatan 6, 
Trelleborg. Tel. 0410-733 021
www.trelleborgen.se

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

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

LEKUTSTÄLLNING PÅ LIVETS
MUSÉUM, LUND
I utställningen Lek och aktivitet 
får man dra, röra eller lyfta på det 
mesta.
Kanske kan dessa sjukdomar 
botas inne på lekutställningens 
mottagning, där man inte bara kan 
röntga sina patienter utan även titta 
på röntgenbilderna i ett ljusskåp. 
Här kan man även sätta på sig 
doktorsrocken och undersöka sina 

kamrater med stetoskop. På späd-
barnsvågen kan de allra minsta, det 
vill säga dockorna, vägas och tas om 
hand. Fri entré.

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

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

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

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

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

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM
Eslövs Leksaksmuseum roar såväl 
gammal som ung. Vuxna kan gå på 
upptäcktsfärd och hitta de leksaker 
man själva minns från sin barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt i måls-
mans sällskap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SHORT TRACK 
SKOLA

Ungdomar som vill lära sig åka short 
track - välkomna till Malmö Isstadion
onsdagar kl 17.15-18.45.

Ta med egna skridskor eller hyr short 
track skridskor av föreningen.

www.skrinnaren.com

SKRIDSKOSKOLA
Barn/ungdomar lär sig grundläggan-
de skridskoåkning. Varierande med 
lekar, koordinationsbanor, tävlings-
moment mm. Ta med egna valfria 
skridskor o hjälm. Frågor/anmälan: 
skrinnaren@gmail.com

Söndagar kl 10.00-10.45 på Malmö 
Arenas Isträningshall, Hyllie. 
Kom och prova!

www.skrinnaren.com
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Barnens Sce n  firar 25 år!

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.

FLYG MIG TILL MÅNEN
Dansföreställning med Memory Wax 
för barn 5 - 9 år. 
En poetisk dansföreställning som på 
ett lekfullt sätt närmar sig existen-
siella frågor. Gemenskap, acceptans 
och fantasi får utgöra rymdskepp 
som kanske tar oss ända upp till 
stjärnornaoch speglar det stora i det 
lilla och uppmärksammar det som för 
oss samman. Finns gränser eller är 
de bara något vi hittar på? Vågar vi 
drömma och fortsätta skapa oavsett 
vad? Längd: 35 minuter

När? 8/9, 11/9

ABC
Dansföreställning med Memory Wax 
för barn 5 - 8 år. En fantasifull resa 
genom bokstävernas land i en före-
ställning som hyllar nyfikenheten och 
lusten till upptäckandet. Karaktärerna 
prövar och övar och är inte rädda för 
att göra bort sig. ABC riktar sig till alla 
som precis börjat utforska läsandets 
och skrivandets oändliga möjligheter. 
Äventyret är fyllt av dans, musik och 
överraskningar. Lekfull rekvisita och 
scenografi gör upplevelsen både 
magisk och lärorik. Längd: 40 min.

När? 14/9, 17-19/9, 24/9, 12-14/11, 
16/11

i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används huset 
för barnkultur. Nu ser vi fram emot vår 75:e säsong och ännu en samling av berättelser, 
musikstycken, danser, sånger och uttryck i olika former, som hjälper oss finna oss själva 
och varandra.  Läs mer på www.barnensscen.nu
Bokning:  Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91 
 Helgföreställning kan även bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20

PHØNIX OCH EMBLA
Musikföreställning med Phønix för 
barn 5 - 8 år. Rörelser och melodier 
från Norden med den prisbelönta 
danska dansgruppen Embla. En 
spännande föreställning där dans och 
musik kompletterar varandra och spe-
lar lika stora roller. Till folkmusikgrup-
pen Phønix musik berättar dansarna i 
Embla historier med sina kroppar.
Längd: 40 minuter

När? 15/9

GOSEGRISEN
Teaterföreställning med FriScen-
konst, för barn från 3 år. Möt 
Ankafara och hennes Gosegris i 
en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek och bus. Leken är det 
viktigaste redskap vi kan ge till våra 
barn. Med ett sinne öppet för möjlig-
heter och med ett flexibelt tänkande 
kan livet bli något riktigt stort och 
roligt för våra barn. Längd: 30 min.

När? 26/9, 17/11, 20-22/11

MUSAPATTI
Konsert med Mimmit Music, för barn 
från 3 år. Lärandet blir till barnlek 
genom trallvänliga och fartfyllda låtar 
om dinosaurier, människokroppen, 
Antarktis med mera. Genom musik, 

dans och lek blir alla riktiga Musapatti! 
OBS konserten är på finska!

När? 29/9

PAGES
Cirkus med Circus Charivari, för barn 
från 3 år. Cirkusföreställning med 
cirkuselever från Lübeck som tillsam-
mans med liveorkestern presenterar 
en fängslande och poetisk föreställ-
ning som för publiken in i böckernas 
värld. Vi får träffa Nalle Puh, Alice i 
underlandet, Pippi Långstrump, Mary 
Poppins med flera. Längd: 60 min. 

När? 8-9/10

BÄCKAHÄSTEN
Musikföreställning med Unga Musik i 
Syd för barn 0 - 4 år. De båda vänner-
na går på jakt efter den bästa spellä-
raren! På vägen träffar de Goenissen 
som tipsar om Bäckahästen men han 
är inte lätta att hitta! Till slut hittar de 
Bäckahästen mitt inne i skogen och 
får lära sig spela! Där hittar de också 
pinnar, nötter å stenar så att alla kan 
vara med och spela! 

När? 12/10

MAJA OCH BOBBO
Dockteater med Figurteaterkompaniet 
för barn 2 - 7 år. En humoristisk och 
varm berättelse med dockor, musik 
och sång. Om att vara vänner, bli 
ovänner och att kunna säga förlåt. 
Maja fyller år, i ett av paketen finns 
hunden Bobbo. Maja och Bobbo leker 
baby, polis och tjuv och cirkus. Men 
varför blir Bobbo ledsen och hur ska 
Maja kunna göra honom glad igen? 
Längd: 30 minuter.

När? 13/10

GRASS
Dansföreställning med Second hand 
dance för barn 2 - 4 år. Upptäck 
markens alla slingrande invånare i 
denna knasiga dansföreställning. Fö-
reställningen som framförs på alldeles 
riktigt nyklippt gräs, är en interaktiv 
show i en intim miljö fylld av maskar, 
sniglar, larver och spontana utbrott av 

myrdans. Efteråt får alla stanna kvar 
en stund. Inspireras att titta noggrant 
på världen runt dem, komma i rörelse, 
bli geggiga och leka! Längd: 40 min.

När? 15-17/10, 19/10

TUMMEL & BALKAN PARADISE 
ORCHESTRA
Konsert med Vargkatten Produktion, 
för barn från 0 år. Nu är det dags för 
final på Klezmezz projektet. Det blir en 
konsert med ett par färgstarka och
välkända orkestrar, båda berömda för 
sina energiska scenshower som får 
upp stämningen på topp! Tummel och 
Balkan Paradise Orchestra! 
Längd 120 min.

När? 26/10

BOKSTAVSBYRÅN
Dansföreställning med ZebraDans 
för barn 6-7 år. Inger och Sanna har 
mycket att göra! Telefonen ringer stup 
i kvarten och olika läs och skrivupg-
gifter ska lösas. Åt vilket håll skrivs 
ett brev? Hur blir en krumelur en 
bokstav? Publiken är med och ljudar 
och hjälper till med olika ord. "Bok-
stavsbyrån" utgår från läroplanen och 
kompletterar den ordinarie läs- och
skrivundervisningen. Längd: 45 min.

När? 1-2/11

PETER PAN
För barn från 8 år. Peter Pan, pojken 
som vägrar att bli stor. När han mister 
sin mamma går barndomen förlorad 
och drömmar förvandlas till mardröm-
mar. Med fantasins hjälp flyr han från 
sitt eländiga hem och tar sig till landet 
”Ingenstans”, möjligheternas land, där 
lojala vänner och spännande äventyr 
ger honom styrkan att tro på sig själv.
Alla – stora som små, döva som 
hörande – kan ta del av Tyst Teaters 
visuella och fysiska version. Peter Pan 
utspelar sig i modern tid med magi 
och fantasi som gestaltas helt utan 
ord eller tecken.
Längd: 75 min.

När? 3/11

THE CONCERT - KONSERTEN
Dockteater med Pro Rodopi Art Cen-
tre. En ordlös hyllning till de bulgaris-
ka folkvisorna och dess sångare. En 
grupp kvinnliga folksångare förbere-
der sig inför en konsert. De är fyra till 

synes helt vanliga, ganska alldagliga 
kvinnor, som när de äntrar scenen 
plötsligt förvandlas. Med sina röster 
kan de då tangera det gudomliga
och förmedla upplysning och mening 
i den mänskliga tillvaron! Dockteater 
för alla åldrar.
Dockteaterworkshop kl. 13:45-
14:30. Denna dag spelas även Homo 
Ludens och mellan föreställningarna 
kan du tillverka din egen teaterdocka 
som du får ta med hem (från 6 år). 
Utan kostnad. Vårt café har öppet 
hela dagen.

När? 10/11

HOMO LUDENS - DEN LEKANDE
MÄNNISKAN
Performance med Staffan Björklunds 
Teater för barn från 8 år.
Leken formade oss människor till kul-
turella varelser! Den är förutsättningen 
för förmänskligande och fredlig 
samvaro. Den är för alla, och den är 
gratis! Den är inte på riktigt! Den har 
ingen koppling till vinst eller egendom! 
Den har sina egna regler! Välkommen 
till vår lekplats. Längd: 44 min.

När? 10/11

SAGAN OM VANTEN
Teaterföreställning med FriScenkonst 
för barn 3-7 år. Finns det hjärterum så 
finns det stjärterum och i en vante kan 
alla samsas och få plats. En folksaga 
från Ukraina som handlar om den 
borttappade vanten som blir till ett 
ombonat hem för alla som går förbi. 
Den handlar också om gästfrihet och 
anpassning till allas våra olikheter.
Längd: 35 min.

När? 28-30/11

GRANEN
Teaterföreställning med FriScenkonst 
för barn 4-13 år. En populär klassiker 
i juletid! H.C. Andersens saga om gra-
nen som längtade bort. Storken kom-
mer till Granen i skogen och berättar 
om hur andra granar blivit båtmaster 
och numera seglar på haven. Och 
när sedan sparvarna säger att en del 
granar får flytta in till människorna och 
bli smyckade med ljus och glitter blir 
Granen nästan sjuk av längtan.
Längd: 40 min.

När? 5-7/12

SJÖRÖVARMANGE & 
KATTA PIRAT
Musikföreställning för barn 3-13 år.
Ta på dina finaste piratkläder och 
häng med på ett musikaliskt sjörö-
varäventyr. Kapten SjörövarMange 
styr båten från pianot och Katta Pirat 
hänger med och visar vägen och alla 
rörelser till sångerna. 40 min.

När? 8/12

POJKEN OCH STJÄRNAN
Teaterföreställning med Teater 
Sagohuset för barn 5-8 år. Barbro 
Lindgrens berättelse Pojken och 
Stjärnan är ett älskat och humanistiskt 
äventyr om vänskap. Om kampen 
för vänskapen och modet i en flykt 
fast en är rädd. Och om hoppet, som 
plötsligt kan studsa fram i form av en 
mammahare. Välkomna till ett rörande 
och humoristiskt, visuellt och musika-
liskt teateräventyr för hela familjen! 
Längd: 55 min.

När? 9-14/12

JULALLSÅNG MED MAMMA MÅD
Musikföreställning med Mamma Måd 
för barn 3-7 år. Med hjälp av både 
klassiska och mer moderna julsånger 
gör vi en musikalisk resa genom
julen. Vi öppnar bl.a. ljudklappar, firar 
jul på en buss, bakar pepparkakor, 
spelar på brödkavel och julmustflas-
kor, julklappar takten och lär oss att 
alla passar utmärkt som Lucia oavsett 
frisyr! Barnen får chans att sjunga 
med och göra enkla rörelser till de 
lekfulla och snabbinlärda sångerna. 
Längd: 45 min.

När? 3/12, 15/12
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NALLE OCH BEETHOVEN
Att Nalle älskar musik vet vi alla 
redan. Den här gången möter han 
en av sina stora favoriter: Ludwig 
van Beethoven! Det blir stort och 
pampigt ibland men också lågmält 
och försiktigt. För Beethoven har 
komponerat allt från Ödessymfonin till 
Månskenssonaten. Flera mästerverk 
skapade han till och med sedan han 
blivit döv. Otroligt eller hur? Kunde 
han höra musiken på annat sätt än 
med öronen? Detta vill Nalle ta reda 
på. Är ni också nyfikna på Beethoven 
och hans musik så följ med Nalle i 
jakten på svar! 

När? 21/9 kl 11, 13 och 15
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/program

OKII NAMI PÅ MALMÖ LIVE 
Prova experimentella instrument som 
aerodrums eller varför inte trumpet eller 
violin? I det fantasieggande Okii Nami 
kan barn från 7 år prova olika instru-
ment tillsammans med Malmö Lives 
musikpedagoger. Kostnadsfritt.

När? 21-22/9, 28-29/9. Öppet 11- 15, 
välkommen in när ni kan!
Var? Malmö Live

MYRIADER AV VÄRLDAR, 
MALMÖ OPERA
I Unga på Operans allkonstverk 
Myriader av världar är din bebis både 
delaktig och medskapande. Sceno-
grafin, sången, dansen, kostymerna 
och musiken bjuder in till interaktion 
och skapar nyfikenhet kring färg, form, 
samspel och rörelse. Föreställningen 

har skapats med utgångspunkt från 
den senaste forskningen om bebisars 
medvetande. Rek ålder 3-18 mån. 

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

BARNLÖRDAG JAZZOO 2
Oddjob vill skapa musik som är 
improviserad, lekfull och utmanar och 
inspirerar barnens egna fantasi.
Konsert och filmvisning i djurens värld, 
”JAZZOO 2”, där ordlösa animerade 
kortfilmer (kända från Barnkanalen) får 
liv när bandet Oddjob gestaltar djurens 
alla olika upplevelser och känslor med 
sina instrument. Gratis men begränsat 
antal platser (250 platser). 

När? 28/9  kl 13
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/program

LASSEMAJA O HAMLETMYST-
ERIET, SLAGTHUSET
Bokserien om LasseMajas detektivbyrå 
är mycket populär och har även gjorts 
som julkalender, sällskapsspel och 
filmer. Nu kommer pjäsen till Malmö då 
efter en kanonvår inför utsålda hus på 
Sveriges nationalscen pjäsen besöker 
oss! Rek från 7 år. Pris 247,50 - 595 
SEK. 50% rabatt tom 11 år. Arrangör 
Blixten & Co.

När? lör 5/10 kl 16, sön 6/10 kl 12, 16
Var? Slagthuset, Carlsgatan 12 
www.blixten.se/lassemaja

SMASHING PÅ PALLADIUM
En föreställning med många bollar i 
luften! Smashing är en kärleksfull och 
humoristisk betraktelse av tenniskon-
sten med dans, teater och musik som 
uttrycksmedel. I fria associationer un-
dersöks spel, spelplan och spelregler, 
något som kanske lika gärna kan vara 
metaforer för livet vi lever. För alla från 
6 år. Pris 80 kr. Barn under 12 år: 60 kr. 
Arrangör: Dansstationen.

När? lör 12/10 kl 16
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu/event

FAMILJEFÖRESTÄLLNING 
KÄRA NÅN, EXPRESSTEATERN
I denna föreställning får den unga 
publiken göra bekantskap med ålder-
domen. Genom komiska förvecklingar 
och fysiskt spel, kan den unga publi-
ken uppleva att de kanske har mycket 
gemensamt med de äldre. 
En äldre dam tar sin tid, i en omständ-
lig, komisk och poetisk anda. Varda-

gens bestyr med glasögonen, käppen, 
posten, tidningen, kaffet och minnena. 
Och skärpan i sinnet! För barn 5-7 år. 

När? 12/10 kl 14
Var? Expressteatern, Rörsjög 26
www.expressteatern.nu/kara-nan/

SKÖNHETEN O ODJURET
MALMÖ OPERA
Nu gör vi vår största musikalsatsning 
sedan Kristina från Duvemåla med 
en spännande, rolig och dramatisk 
uppsättning av Disneys Skönheten och 
odjuret. Möt de älskade karaktärerna 
som vi känner igen från den klassiska 
Disneyfilmen och förlora dig i sagans 
underbara värld i en uppsättning 
för alla åldrar. Vi har de sannerligen 
inte sparat på krutet. Det blir en 
uppsättning med extra allt, fantas-
tiska kostymer och magiska inslag. 
MUSIKAL I TVÅ AKTER. Rek från 7 år. 
BILJETTPRIS 220-855 kr. Halva priset 
tom 26 år.

När? 18/10-31/1 2020
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

BAMSE OCH LOVA SJUNGER & 
DANSAR
Nu åker Bamse och hans vänner på 
turné! Att BAMSE och Häxans dotter 
Lova tycker om sång och dans är ing-
en hemlighet och de vill gärna att alla 
är med! Det bjuds på kända barnsång-
er och rörelser för hela kroppen. Det 
kommer bli omöjligt att sitta still! Under 
ca 40 min bjuds det på klassiker som 
’Huvud, axlar, knä och tå’, ’Krokodilen’ 
och ’Imse vimse spindel’ samt massor 
av fler välkända barnlåtar. Passar hela 
familjen men är främst riktad mot barn 
2-7 år. Efteråt blir det Meet and greet 
och fotografering.

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

OKNYTTSFÖRVALTNINGEN
SÖNDAGSTEATER PÅ LINDÄNGEN
Vi har fått problem med oknytt på 
biblioteket och behöver er hjälp! Följ 
med när en Auktoriserad Oknyttsin-
spektör genomför en grundlig kontroll 
av lokalerna i jakt på oknytt! Lär er om 
småknytt, tomtar och troll eller annat 
som kan finnas i biblioteket. Från 4 år. 
Gratis - Biljetter hämtas ut på Lind-
ängenbiblioteket

När? 20/10 kl 14
Var? Motettens Folkets Hus, Munk-
hättegatan 202 i Malmö
www.teater23.se BILJETTER   

040–20 85 00            malmoopera.se

26 sept – 19 okt

MYRIADER 
AV VÄRLDAR

för de allra minsta
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JAZZ PÅ PIPPIS VIS, PALLADIUM
Sarah Riedel bjuder tillsammans med 
några av Sveriges främsta jazzmusiker 
på en familjekonsert med välkända 
melodier från Astrid Lindgrens under-
bara berättelser. Ta chansen att höra 
musiken från Pippi, Barnen i Bullerbyn, 
Emil i Lönneberga, Karlsson på taket 
och många andra av de välkända 
figurerna. Rek från 3 år. Pris 90 kr.

När? 20/10 kl 14
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
wwww.palladium.nu/event

BARNLÖRDAG MALMÖ LIVE
DANSA MED BOWDOWN
På ett kreativt och lekfullt sätt utforskar 
vi barndansen och upptäcker dans-
glädjen. Vi tränar motorik, koordination, 
balans, hållning, samt rytmik och musi-
kalitet. Improvisation är en viktig del av 
dansworkshopen, då barnen får utlopp 
för sin egen fantasi och kreativitet. Vi 
provar också på enklare stegkombina-
tioner och koreografier genom att hitta 
en bra balans mellan dans och lek.
Gratis men har begränsat antal platser. 

När? 26/10 kl 13 och 14
Var? Malmö Live
www./malmolive.se/program

TIDSFÖRDRIV PÅ STENKROSSEN
En språkfri och fantasifull föreställning 
om leken som försvann. Fantasin 
bubblar, musiken hjälper till och över-
raskningarna får akrobatiken att stå på 
huvudet i sökandet efter leken i lådan! 
Målgrupp är 3-9 år. Biljettpris: 60 kr. 
Biljetter Biljettbyrån på Lund C samt 
Ticketmaster.

När? 27/10 kl 14-14.35
Var? Stenkrossen, Kastanjeg 13, Lund
www.evenemang.lund.se

PUDLAR OCH POMMES
SÖNDAGSTEATER LINDÄNGEN
Hundarna Ullis och Ludde måste fly sitt 
potatisland med båt över det stormiga 
havet. De anländer till en obekant plats 
där pudlarna Michelle och Don bor. 
Hundarna stiger i land och blir mottag-
na med omsorg och pommes frites av 
Michelle. Fritt efter Pija Lindenbaums 
bilderbok. Presenteras av Teater 23. 
Ålder 5-9 år. Gratis - Biljetter hämtas ut 
på Lindängenbiblioteket.

Var? 27/10 kl 14
Var? Motettens Folkets Hus, Munk-
hättegatan 202 i Malmö
www.teater23.se

NATTEN-MYKA PÅ PALLADIUM
Ge din bebis och dig själv en upple-
velse, som knyter er tätt samman, i ett 
magiskt nattuniversum med dansande 
månljus och glittrande stjärnor. På 
upptäcktsfärd tillsammans i ett tryggt 
rum med nattens ljud, månsus och 
stjärnmelodier. Natten är både en 
dansföreställning och en installation, 
som väcker alla sinnen med doft, dans, 
ljud och musik. Bebisar och vuxna kan 
röra sig fritt i rummet eller lägga sig 
ner och bara njuta. Pris 100 kr - för en 
vuxen och en bebis. 30 min.

När? tis 29/10 kl 11, 13, 15 
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu

ROBIN HOOD PÅ STENKROSSEN
Vår version av Robin Hood - En humo-
ristisk, solidarisk, konstig och annor-
lunda föreställning om mod, kärlek och 
medmänsklighet! Räddaren i nöden 
som ger till de fattiga vad han tagit från 
de rika. Målgrupp är 5-13 år. 
Biljettpris: 60 kr. Biljetter Biljettbyrån på 
Lund C samt Ticketmaster.

När? 2/11 kl 14-14.40
Var? Stenkrossen, Kastanjeg 13, Lund
www.evenemang.lund.se

POJKEN OCH STJÄRNAN
SÖNDAGSTEATER LINDÄNGEN
Barbro Lindgrens berättelse Pojken 
och Stjärnan är ett älskat och humanis-
tiskt äventyr om vänskap. Om kampen 
för vänskapen och modet i en flykt 
fast en är rädd. Och om hoppet som 
plötsligt kan studsa fram i form av en 
mammahare. Gratis - Biljetter hämtas 
ut på Lindängenbiblioteket. Från 5 år. 
Presenteras av Teater 23.

När? 3/11 kl 14
Var? Motettens Folkets Hus, Munk-
hättegatan 202 i Malmö

KNAPERI KNAPERI KNUS...
HANS OCH GRETA PÅ HIPP
Alla känner vi till sagan om Hans och 
Greta. De stackars barnen som utsätts 
för värsta mardrömmen! Men vad är 
det egentligen som händer? I lekens 
värld kan resan utan föräldrarna till 
Häxans hus bli både farlig och rysligt 
spännande! Med humor, glädje och på 
ett sprudlande knasigt gibberish-språk 
tar vår ensemble tag i en av Bröderna 
Grimms mest kända sagor och gör den 
helt till sin egen. Akrobatik, clowneri 
och en hel del äventyr. Upplev sagan 
på ett helt nytt vidunderligt sätt!
Biljettpris 150 - 240 kr. Rek från 7 år.

När? 8/11-29/12
Var? Hipp
www.malmostadsteater.se

JAZZSVÄNG OCH SPINDELHÄNG 
PALLADIUM
Gitte Pålsson har skrivit nya svängiga 
faktasånger om djur som hon sjunger 
och leder allsång med samtidigt som 
Frank Madsen från Terrariet i Malmö 
Folkets Park visar djuren och berättar 
om ormar, spindlar och krokodiler. Rek 
från 2 år. Pris 80 kr. Arr. Musik i Syd.

När? lör 9/11 kl 14
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu
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från 3 årfrån 6 år

för bebisar 4-18 mån 

20 OKT kl 14.00 

JAZZ PÅ PIPPIS VIS 
med Sarah Riedel

NATTEN 
Myka

29 OKT kl 11.00 & 13.00 & 15.00

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

12 OKT kl 16.00

SMASHING 
S.O.J. Scenkonstproduktion 

JAZZSVÄNG OCH SPINDELHÄNG 
10-årskalas med Veckans Djur i Parken

1 DEC kl 14.00

9 NOV kl 14.00

JULKUL MED VÄRLDENS STRUL... 
Med Allan Skrobe, Anders Larsson & 
Lidija Dokuzovic

från 2 (till 99) år

från 3 år
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SOMMARLOV I 
VATTENHALLEN - 
NYFIKEN PÅ VETENSKAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KEMISHOW - MOLEKYLER FINNS
En spektakulär kemishow med fyra 
olika teman: gaser, färger, ljus och 
bränder och explosioner. Showen är 
45 minuter med 2-3 kemister på scen, 
musik, ljus och ljud. En hisnande resa 
i kemins underbara värld.
LJUDSHOW

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

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

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

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

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

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

på Biblioteken i Malmö

och mycket mer...

Quiz

Bästa biennalen

Skrivarkurs

Kreativ verkstad  

Spökhistorier

Författarbesök

malmo.se/laslovet

28 oktober – 1 november
DET FÖRSVUNNA REGNMOLNET
Tänk dig en sol som en primadonna 
och sedan ett regnmoln...som är lite 
dystert av sig. Tänk sedan att de ska 
göra en vädershow tillsammans med 
barn som kommer på besök. Solen 
styr och ställer, hon vet precis hur 
hon vill att det ska bli. En interaktiv 
föreställning i det lilla formatet, för barn 
mellan 6 - 9 år.  Gratis men obligatorisk 
intresseanmälan: www.drommarnas-
hus.se/regnmolnet

När? lör 9/11 kl 11
Var? Drömmarnas Hus, Frölichs Väg 4

VÄSEN - SÖNDAGSTEATER 
PÅ LINDÄNGEN
Ett barn är på väg hem till sin farmor. 
Mitt i skogen, på stigen där barnet 
promenerar, har ett märkligt väsen från 
en annan värld plötsligt dykt upp och 
hindrar barnet från att ta sig vidare. 
Såväl barnet som väsendet blir både 
överraskade och lite misstänksam-
ma i mötet med den andre. Men så 
småningom kommer en ömsesidig 
förståelse mellan de två vitt skilda 
varelserna att börja växa fram. Ålder 
3-5 år. Gratis - Biljetter hämtas ut på 
Lindängenbiblioteket.

När? 10/11 kl 14
Var? Motettens Folkets Hus, Munk-
hättegatan 202 i Malmö
www.teater23.se

BARNLÖRDAG MALMÖ LIVE
KORANS MAGISKA VÄRLD
På ett kreativt och lekfullt sätt utforskar 
vi barndansen och upptäcker dans-
glädjen. Vi tränar motorik, koordination, 
balans, hållning, samt rytmik och 
musikalitet. I Västafrika berättas sagor 

till den vackra klangen från det västafri-
kanska stränginstrumentet kora (som 
är besläktat med både harpa och luta).
Sousou och Maher tar barn och peda-
goger rakt in i denna förtrollade värld 
av sånger och sagor med rötter från en 
månghundraårig historia. Gratis men 
har begränsat antal platser. 

När? 16/11 kl 13 och 14
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/program

KOMEDI PÅ STENKROSSEN LUND
Välkomna till brottningsmatchen mellan 
vill och måste! Varför? Därför. Annars... 
är en tänkvärd komedi. Frukostmacka, 
overallpåklädning, hämtning och 
lämning. Denna ständiga vardagsdans 
mellan liten och stor är ibland munter, 
ibland utmanande och ibland en aning 
absurd. För när ett nu ska samsas med 
ett senare är det lätt att de börjar kivas. 
Och vem bestämmer egentligen, och 
varför? Målgrupp 3-6 år. 

När? 23/11 kl 14-14.35
Var? Stenkrossen, Kastanjeg 13, Lund
www.evenemang.lund.se

JULKUL MED VÄRLDENS 
STRUL PÅ PALLADIUM
Julen är en tid för musik och sång, nära 
och kära, ljus, värme, kärlek, fröjd och 
lugn. Men, i verkligheten är det massor 
som kan gå fel! Många faror lurar runt 
hörnet för att stoppa julen.
Julstrulet startar med att någon missar 
tåget, tomten blir förkyld, paketen kom-
mer bort på posten och var är barnen? 
Från 3 år. Pris 80 kr. Arr. Musik i Syd.

När? sön 1/12 kl 14
Var? Palladium, Söderg 15, Malmö
www.palladium.nu

KOMMANDE 
NALLEKONSERTER:
Biljetterna är släppta!

NALLES JULSTÄMNING
Malmö SymfoniOrkester tillsammans 
med solister och LEL-gymnasiet bjuder 
in till en stämningsfull stund på Malmö 
Live. Ett luciatåg fyller konsertsalen 
med underskön sång. Lör tre och sön 
två första konserter är anpassade för 
åldrarna 4-7 år. Välkommen att komma 
i julstämning på Malmö Live i konserter 
för hela familjen! Tel 040 34 35 00.

När? 7/12 kl 11, 13, 15, 8/12 kl 13,15

NALLES ABC
Nalle vill väldigt gärna lära sig läsa, 
för det är ju både roligt och väldigt 
användbart att kunna. Några bokstäver 
har han faktiskt redan koll på, men nu 
vill han veta mer. Samtidigt är Nalle 
också nyfiken på de där mystiska 
noterna som alla i orkestern läser när 
de spelar musik för oss. Hur kan man 
läsa musik som ju är något man hör 
med öronen? Är noterna också som en 
sorts alfabet? Kan man spela ABC? 

När? 25/1 2020 kl 11,13,15

NALLE MÖTER MONSTER
Nalle är ganska rädd för alla monster. 
Men samtidigt är det något som gör 
att han gärna vill träffa dem också. 
Vad är ett monster egentligen? Är de 
alltid håriga och har stora tänder? 
Eller kan de se helt annorlunda ut? 
Och var finns de – överallt, eller 
ingenstans? Eller till och med inom 
oss? Nalle tror att det kanske finns 
monster i musiken också. Och han vill 
verkligen ta reda på hur de låter. 

När? 18/4 2020 kl 11,13,15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö
www.malmolive.se/barn-unga

SÖNDAGS

PÅ LINDÄNGEN
20 OKT – 10 NOV

FRI ENTRÉ

TEATER

PRESENTERAR

SPELAS PÅ: MOTETTENS FOLKETS HUS, MUNKHÄTTEGATAN 202 I MALMÖ
FRI ENTRÉ: FÖRESTÄLLNINGARNA ÄR GRATIS MEN BILJETT KRÄVS
BILJETTUTHÄMTNING: LINDÄNGENBIBLIOTEKET, MUNKHÄTTEGATAN 170 I MALMÖ

MER INFO: WWW.TEATER23.SE

OKNYTTSFÖRVALTNINGEN
INFORMERAR!

20 OKT - KL. 14:00 

PUDLAR OCH POMMES

27 OKT - KL. 14:00 

POJKEN OCH STJÄRNAN

3 NOV - KL. 14:00 

VÄSEN

10 NOV - KL. 14:00 

MED STÖD AV:

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER & MUSIK

SAGOR PÅ BIBLIOTEKEN

MUSIK

KREATIVT

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT! SKATEBOARD

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ

MINIGOLF & BOULE

HÄSTKUL

MÄSSOR & MARKNADER

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

LEKPLATSER

ROLIGT PÅ HÖSTLOVET!

BILAR & MOTORER

BARNiMALMO.SE BARNiMALMO.SE
24 25



STADSBIBLIOTEKET
19 sept tors 10.00–10.30 
BABYBOKPRAT  Läs, ramsa och 
sjung! 0–12 månader. 1 vuxen/barn. 
Kanini Anmälan krävs

19 sept tors 11.00–11.30 
BABYBOKPRAT Läs, ramsa och 
sjung! 0–12 månaderr. 1 vuxen/barn. 
Kanini Anmälan krävs

20 sept fre 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. 0–2 år. Kanini Anmälan krävs

21 sept lör 14.00–16.00 
SERIESTORM: SUPERHJÄLTAR 
Rita serier inspirerade av "Black 
Panther". 9–13 år. Balagan 

22 sept sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ENGELSKA 
3–6 år. Kanini 

24 sept tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

26 sept tors 10.00–10.30 
BABYBOKPRAT Läs, ramsa och 
sjung! 0–12 månader. 1 vuxen/barn. 
Kanini Anmälan krävs

26 sept tors 11.00–11.30 
BABYBOKPRAT Läs, ramsa och 
sjung! 0–12 Måndagader. 1 vuxen/
barn. Kanini Anmälan krävs

28 sept lör 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ROMANI 
3–6 år. Kanini 

29 sept sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
3–8 år. Kanini 

1 okt tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD  Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

3 okt tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

5 okt lör 11.00–11.40 
DOCKTEATER MED ARABISKA 
TEATERN Dockteater på arabiska. 
Från 3 år. Kanini 

6 okt sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ FRANSKA 
3–6 år. Kanini 

8 okt tis 15.00–16.30 
EXPERIMENTVERKSTAD 
Experimentera och skapa i verksta-
den. 5–8 år. Kanini 

10 okt tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

11 okt fre 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. 0–2 år. Kanini Anmälan krävs

12 okt lör 14.30–15.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. 2–4 år. Kanini Anmälan.

12 okt lör 15.30–16.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. 4–7 år. Kanini Anmälan.

13 okt sön 13.00–15.00 
STYR EN ROBOT 
Malmö Kreospace lär dig programme-
ra en robot. 9–13 år. Balagan

15 okt tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

17 okt tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

19 okt lör 13.00–15.00 
KODSKOLA: FÖR DIG SOM PRA-
TAR FINSKA Lär dig programmera. 
9–13 år. Balagan Anmälan krävs

20 okt sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
3–8 år. Kanini 

20 okt sön 14.00–14.30 
SAGOSTUND PÅ PERSISKA 
3–6 år. Kanini 

20 okt sön 13.00–15.00 
STYR EN ROBOT Malmö Kreospace 
lär dig programmera en robot. 9–13 
år. Balagan 

22 okt tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i magiska verkstaden. 3–8 år. 
Kanini 

24 okt tors 10.00–10.30 
SMÅTTINGBIO Små, korta filmer. 
1–3 år. Kanini Anmälan krävs

24 okt tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

27 okt sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ENGELSKA 
3–6 år. Kanini 

28 okt mån 14.00–15.00 
LÄSLOVET: FÖRFATTARBESÖK 
KATARINA GENAR 
Möt författaren som skriver magiska, 
spöklika böcker. 6–12 år. Kanini 

28 okt mån 15.00–17.00 
LÄSLOVET: SPELHÄNG PÅ BALAGAN 
Testa VR, tv- och brädspel. 9–13 år.

29 okt tis 14.00–15.30 
LÄSLOVET: SPÖKHISTORIA OCH 
VERKSTAD 
Lyssna på en spökhistoria, sen skriv 
och rita en själv. 6–8 år. Kanini 

29 okt tis 14.00–16.00 
LÄSLOVET: DIGITAL VERKSTAD 
Testa en 3D-skrivare och skapa med 
annan digital teknik. 9–13 år. Balagan 

30 okt ons 13.00–13.30 
LÄSLOVET: SPÖKHISTORIER 
Lyssna på spännande och spökiga 
berättelser. 6–8 år. Kanini 

30 okt ons 14.00–14.30 
LÄSLOVET: SPÖKHISTORIER 
Lyssna på spännande och spökiga 
berättelser. 6–8 år. Kanini 

30 okt ons 13.30–14.30 
LÄSLOVET: BOKMÄRKESVERKSTAD 
Gör dina egna bokmärken. 9–13 år. 
Balagan 

30 okt ons 15.00–16.00 
LÄSLOVET: MÖT FÖRFATTAREN 
JENS HANSEGÅRD 
Träffa författaren till "Jordens mysTis-
ka platser". 9–13 år. Balagan 

31 okt tors 13.00–16.00 
LÄSLOVET: BÄSTA BIENNALEN 
Tryckkverkstad med KKV Grafik. 9–13 
år. Balagan "

1 nov fre 15.00–17.00 
LÄSLOVET: SPELHÄNG Testa VR, tv- 
och brädspel. 9–13 år. Balagan 

1 nov fre 14.00–15.30 
FINSK BIO: RISTO RAPPARE OCH 
SPÄNNISEN 
Film från 2019. Finskt tal, svensk 
text. 6–12 år.  Kanini Anmälan krävs

2 nov lör 11.00–12.30 
BARNENS VERKSTAD Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

2 nov lör 14.00–15.30 
BARNENS VERKSTAD Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

5 nov tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD Skapa i ma-
giska verkstaden. 3–8 år. Kanini 

7 nov tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

7 nov tors 17.00–19.00  
SERIESTORM PÅ HELA MALMÖ 
Rita serier inspirerade av marvelseri-
erna "Black Panther". Från 9 år. 
Mötesplatsen Hela Malmö,  Nydala-
torget 3 

8 dec sön 13.00–15.00 
STYR EN ROBOT 
Malmö Kreospace lär dig programme-
ra en robot. 9–13 år. Balagan 

9 nov lör 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ROMANI 
3–6 år. Kanini 

9 nov lör 14.00–16.00 
SERIESTORM: SUPERHJÄLTAR 
Superhjältar och serier. Hitta din egen 
inre superhjälte. 9–13 år. Balagan 

10 nov sön 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
3–8 år. Kanini 

10 nov sön 13.00–15.00 
STYR EN ROBOT 
Malmö Kreospace lär dig programme-
ra en robot. 9–13 år. Balagan 

12 nov tis 15.00–16.30 
EXPERIMENTVERKSTAD 
Experimentera och skapa i verksta-
den. 5–8 år. Kanini 

14 nov tors 15.00–15.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
3–5 år. Kanini Anmälan krävs

15 nov fre 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
Babysångstund med Anna Ceder-
quist. 0–2 år. Kanini Anmälan krävs

16 nov lör 15.30–16.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. 4–7 år. Kanini Anmälan.

16 nov lör 14.30–15.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. 2–4 år. Kanini Anmälan.

19 nov tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD Skapa i magis-
ka verkstaden. 3–8 år. Kanini 

BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET
18 sept ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

25 sept ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

25 sept ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

27 sept fre 10.00–10.20  
SAGOFEN ISADORA: SUS OCH 
BUS  En ordlös teater. För barn 0–11 
mån. Anmälan krävs.

2 okt ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

2 okt ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

9 okt ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

9 okt ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

10 okt tors 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  

16 okt ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

16 okt ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

23 okt ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

23 okt ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

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

28 okt mån 13.00–14.00  
LÄSLOV: HÖGLÄSNINGSQUIZ 
Tävla i lag och ta chansen att vinna 
fina priser!  Anmälan krävs.

29 okt tis 13.00–14.00  
LÄSLOV: FÖRFATTARBESÖK – 
KATARINA GENAR 
Träffa författaren bakom Mystiska 
Skolan-böckerna.  Anmälan krävs.

30 okt ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

6 nov ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

6 nov ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

7 nov tors 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  

13 nov ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

13 nov ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

20 nov ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
För barn 3–5 år.  

20 nov ons 17.00–19.00  
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
För dig som går i årskurs 4–9.   

BUNKTEFLOSTRANDS 
BIBLIOTEK
18 sept ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

18 sept ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga10–12 år.  Anmälan krävs

25 sept ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

1 okt tis 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år.  Anmälan krävs

2 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

9 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

9 okt ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga 10–12 år.  Anmälan krävs

16 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

16 okt ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga 10–12 år.  Anmälan krävs

18 okt fre 10.00–10.30 
MINIBIO 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

23 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

30 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

30 okt ons 14.30–16.30 
HÖSTLOVSFILM 
För unga 10–12 år.  Anmälan krävs

5 nov tis 10.00–10.30 
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år.  Anmälan krävs

6 nov ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  

När det krävs anmälan gör du det på 
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se
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13 nov ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

13 nov ons 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga10–12 år.  Anmälan krävs

15 nov fre 10.00–10.30 
MINIBIO 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

20 nov ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.  Anmälan krävs

HUSIEBIBLIOTEKET     
19 sept tors 10.00–10.30 
ARABISK-SVENSK SAGA Vi läser en 
saga på både arabiska och svenska. 
2–5 år. Gröna rummet Anmälan krävs

24 sept tis 10.00–10.30 
BABYBOKPRAT PÅ TURNÉ 
En glädjefylld stund med ditt barn. 
Pekböcker, ramsor och sång. Öppna 
förskolan, Husie församlingshem. Klå-
gerupsvägen 254 Anmälan krävs

24 sept tis 14.30–16.00 
SUPERTISDAGDAG 
Spela tv-spel och gör pärplattor. 7–16 
år. Gröna rummet 

27 sept fre 9.00–9.30 
SAGA "Utslängd från Zoo" av Megan 
Everett Skarsgård.   4–6 år. Gröna 
rummet Anmälan krävs

27 sept fre 10.00–10.30 
SAGA "Utslängd från Zoo" av Megan 
Everett Skarsgård.   4–6 år. Gröna 
rummet Anmälan krävs

30 sept mån 10.00–10.30 
MINIBIO Korta filmer i lugn miljö för 
de allra minsta barnen. 1–3 år. Gröna 
rummet Anmälan krävs

4 okt fre 14.30–15.30 
FREDAGDAGSMYS 
Saga och pysslel med inspiration från 
boken. 3–7 år. Gröna rummet 

8 okt tis 14.30–16.00 
SUPERTISDAG 
Du bestämmer vad denna SuperTisdag 
ska innehålla. 7–16 år. Gröna rummet 

11 okt fre 9.15–9.45 
NYFIKEN PÅ... BRANDMAN! 
Träffa en riktig brandman! Saga och 
fakta om yrket. 3–7 år. Gröna rummet 
Anmälan krävs

11 okt fre 10.15–10.45 
NYFIKEN PÅ... BRANDMAN! 
Träffa en riktig brandman! Saga och 
fakta om yrket. 3–7 år. Gröna rummet 
Anmälan krävs

14 okt mån 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB 
Alla läser samma bok, pratar om den 
och fikar. 9–12 år. Gröna rummet 
Anmälan krävs

16 okt ons 13.00–13.30 
BABYBOKPRAT PÅ TURNÉ 
En glädjefylld stund med ditt barn. 
Pekböcker, ramsor och sång. Caféet 
på Bulltofta Motionscenter, Cederströms-
gatan 6. Anmälan krävs

18 okt fre 9.00–9.30 
SAGA "Är du min bror?" av Liu Hsu-
Kung. 4–6 år. Gröna rummet Anmälan 
krävs

18 okt fre 10.00–10.30 
SAGA "Är du min bror?" av Liu Hsu-
Kung. 4–6 år. Gröna rummet Anmälan 
krävs

22 okt tis 14.30–16.00 
SUPERTISDAG 
Höst -och spökpyssel. 7–16 år. 
Gröna rummet 

25 okt fre 9.15–9.45 
NYFIKEN PÅ... POLIS! 
Träffa en riktig polis! Saga och fakta 
om yrket. 3–7 år. Gröna rummet An-
mälan krävs

25 okt fre 10.15–10.45 
NYFIKEN PÅ... POLIS! 
Träffa en riktig polis! Saga och fakta 
om yrket. 3–7 år. Gröna rummet An-
mälan krävs

28 okt mån 10.00–10.30 
MINIBIO Korta filmer i lugn miljö för 
de allra minsta barnen. 1–3 år. Gröna 
rummet Anmälan krävs

29 okt tis 16.00–16.45 
SPÖKRUNDA Följ med på en spök-
runda när biblioteket är stängt? Från 6 
år. Gröna rummet Anmälan krävs

5 nov tis 14.30–16.00 
SUPERTISDAG
Du bestämmer vad denna Super-
Tisdag ska innehålla. 7–16 år. Gröna 
rummet 

6 nov ons 13.00–13.30 
BABYBOKPRAT PÅ TURNÉ 
En glädjefylld stund med ditt barn. 
Pekböcker, ramsor och sång. Hyres-
gästföreningens lokal på Almgården, Ag-
nesfridsvägen 95. Anmälan krävs

8 nov fre 9.00–9.30 
SAGA "Ottos ulliga tröja" av Ulrika 
Kestere. 4–6 år. Gröna rummet Anmä-

lan krävs

8 nov fre 10.00–10.30 
SAGA "Ottos ulliga tröja" av Ulrika 
Kestere. 4–6 år. Gröna rummet Anmä-
lan krävs

11 nov mån 15.15–16.15 
BIBBLANS BOKKLUBB Alla läser 
samma bok, pratar om den och fikar. 
9–12 år. Gröna rummet Anmälan krävs

12 nov tis 14.30–16.00 
BIBLIOTEKSRÅD 
Vad du tycker om vårt bibliotek? Var 
med och påverka! 7–18 år.  Gröna 
rummet 

15 nov fre 14.30–15.30 
FREDAGSMYS Saga och pysslel 
med inspiration från boken. 3–7 år. 
Gröna rummet 

19 nov tis 14.30–16.00 
SUPERTISDAG
Testa att programera Ozobot och 
Blue-Bots. 7–16 år. Gröna rummet 

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET
18 sept ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

25 sept ons 15.00–17.00 
KREATIV VERKSTAD 
Vik, klipp, klistra! Från 7 år.  

25 sept ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

2 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

2 okt ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

6 okt sön 13.00–16.00 
FAMILJESÖNDAG 
Mysigt höstpyssel för alla!  

9 okt ons 9.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

9 okt ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

16 okt ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

16 okt ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

23 okt ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

28 okt mån 10.00– 
LÄSLOVET: FÖRFATTARBESÖK 
KATARINA GENAR 
Träffa författaren som skriver magiska 
och spöklika böcker.  

30 okt ons 15.00–17.00 
LÄSLOVET: KREATIV VERKSTAD 
Vik, klipp, klistra! Från 7 år.  

6 nov ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

6 nov ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

12 nov tis 15.00–17.00 
TESTA PÅ VIRTUAL REALITY: 
MÅLA I 3D Prova på att skapa 3D 
genom VR-spelet "Tilt Brush". Från 10 
år. Anmälan krävs

13 nov ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

16 nov lör 16.30–17.00 
SAGOLÄSNING 
Skådespelare Willy Pettersson, Teater 
23, läser sina favoriter. Sagorummet. 

16 nov lör 17.30–18.00 
SAGOLÄSNING 
Skådespelare Willy Pettersson, Teater 
23, läser sina favoriter. Sagorummet. 

20 nov ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

20 nov ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

27 nov ons 15.00–17.00 
KREATIV VERKSTAD 
Vik, klipp, klistra! Från 7 år.  

27 nov ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

3 dec tis 15.00–17.00 
PROGRAMMERA ROBOTAR 
Lär dig att programmera våra 
Ozobots-robotar. Från 6 år.    

4 dec ons 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

4 dec ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

11 dec ons 9.30–10.00 
SMÅBARNSFILM 
För barn 3–5 år. Sagorummet. Anmä-
lan krävs

11 dec ons 14.30–16.30 
LÄXHJÄLP 
För dig i årskurs 4-9. Varje Onsdag 
hela hösten, förutom på skollovet.  

LIMHAMNS-
BIBLIOTEKET     
5 sept tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

12 sept tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

19 sept tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

21 sept lör 10.30–11.00 
SAGOFEN ISADORA: 
SAGODRÖMMAR 
En barnteater om att sova och dröm-
ma. 3–5 år. Sagorummet Anmälan 
krävs

26 sept tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

3 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

10 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

17 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

24 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

28 okt mån 13.00–14.00 
FÖREDRAG FÖR BARN: RYMDEN
Forskaren Josefin Martell tar med oss 
ut i rymden med fokus på meteoriter. 
Från 5 år. Sagorummet Anmälan krävs

29 okt tis 13.00–14.00 
FÖRFATTARBESÖK: 
EMMA KARINSDOTTER 
Möt författaren till "Lisbet och Sam-
bakungen" samt "Tusen stjärnors ö". 
Från 6 år.  Anmälan krävs

31 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

31 okt tors 11.00–12.00 
MALMÖ REPTILCENTER 
Möt flera av djuren från Malmö Rep-
tilcenter i Folkets Park. För alla åldrar.  
Anmälan krävs

7 nov tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

14 nov tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år. Sagorummet Anmä-
lan krävs för förskolor

16 nov lör 10.30–11.00 
SAGOFEN ISADORA: 
KALAS, ALFONS ÅBERG! 
Barnteater för barn 3–5 år. Sagorum-
met Anmälan krävs 

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET     
18 sept ons 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktoberips med fika. 8–12 år.   

19 sept tors 9.30–10.30 
BABYBOKPRAT  
Läs, ramsa och sjung! För dig med 
bebis 0–1 år.   Anmälan krävs 

23 sept mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET
Läxhjälp för alla åldrar.  

25 sept ons 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING
Högläsning av nya böcker. 9–12 år.   

26 sept tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA  
För barn 3–5 år.   Anmälan krävs 

28 sept lör 10.30–13.00 
BARNENS VERKSTAD 
Pyssla med Barnens verkstad.  

30 sept mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

När det krävs anmälan gör du det på 
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se
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2 okt ons 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning med tävlingen Vad händer 
sen? Lyssna och tävla.  

3 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år.  Anmälan krävs 

5 okt lör 10.00–13.00 
FAMILJELÖRDAG 
En dag med skoj för hela familjen.  

7 okt mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

9 okt ons 15.00–16.00 
BOKKLUBBEN LÄS  
Vi läser alla samma bok, pratar om 
den och fikar. 9–12 år. Anmälan krävs

10 okt tors 10.15–10.45 
SAGOSTUND TAKK 
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

10 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND PÅ TECKENSPRÅK  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

12 okt lör 10.30–13.00 
BARNENS VERKSTAD 
Pyssla med Barnens verkstad.  

14 okt mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

16 okt ons 15.00–16.00 
BOKFIKA 
Boktobertips med fika. 8–12 år.   

17 okt tors 9.30–10.30 
BABYBOKPRAT  
Läs, ramsa och sjung! För dig med 
bebis 0–1 år. Anmälan krävs 

21 okt mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

23 okt ons 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING 
Högläsning av nya böcker. 9–12 år.   

24 okt tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

26 okt lör 12.00–12.30 
SAGOLÖRDAG
Sagostund för barn 3–5 år och deras 
vuxna.  

28 okt mån 14.00–16.00 
LÄSLOVET: SPÖKHUSET 
Var med och skapa ett spökhus – 
pyssla och skriv! 7–12 år.   

29 okt tis 10.00–11.00 
LÄSLOVET: FÖRFATTARBESÖK 
KATARINA GENAR 
Träffa författaren som skriver magiska 
och spöklika böcker.  Anmälan krävs

30 okt ons 15.00–17.00 
LÄSLOVET: FILMTÄVLING 
Filmvisning – se filmen och tävla om 
biobiljetter. 7–12 år.  

31 okt tors 15.00–16.00 
LÄSLOVET: SKRÄCKHISTORIER 
Lyssna på läskiga berättelser i vårt 
spökrum.  

1 nov fre 14.00–17.00 
LÄSLOVET: TV-SPELSTURNERING
Tävla och vinn fina priser!  

4 nov mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

6 nov ons 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING/SHARED READING
Högläsning av nya böcker. 9–12 år.   

7 nov  tors 9.30–10.00 
SMÅSAGOR  
För barn 1–2 år.  Anmälan krävs 

11 nov mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

13 nov ons 15.00–16.00 
HÖGLÄSNING MED TÄVLING 
Högläsning med tävlingen Vad händer 
sen? Lyssna och tävla.  

14 nov tors 9.30–10.00 
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år. Anmälan krävs 

18 nov mån 16.00–18.00 
LÄXHJÄLP MED RÖDA KORSET 
Läxhjälp för alla åldrar.  

20 nov ons 15.00–16.00 
BOKKLUBBEN LÄS  
Vi läser alla samma bok, pratar om 
den och fikar. 9–12 år. Anmälan krävs

MASTEN 2     
24 sept tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB
Schackträning för barn. Du som är ny-
börjare är välkommen kl.17.00 och du 
med lite mer erfarenhet kl. 18.00.  

2 okt ons 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO: JAGUAREN 
Bio för barn 3–5 år.  Anmälan krävs

8 okt tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackträning för barn. Du som är ny-
börjare är välkommen kl.17.00 och du 
med lite mer erfarenhet kl. 18.00.  

11 okt fre 10.00–10.30 
SAGOSTUND 
Tema: normkreativa bilderböcker. 3–5 
år. Anmälan krävs

15 okt tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackträning för barn. Du som är ny-
börjare är välkommen kl.17.00 och du 
med lite mer erfarenhet kl. 18.00.  

16 okt ons 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO: VEM? 
Bio för barn 3–5 år.  Anmälan krävs

22 okt tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB
Schackträning för barn. Nybörjare: kl. 
17. Du med lite erfarenhet: kl. 18.  

23 okt ons 10.00–10.40 
SJUNG MED DITT BARN 
Anna Cederquist sjunger med föräld-
rar och barn 0–2 år.   Anmälan krävs

25 okt fre 10.00–10.30 
SAGOSTUND 
Tema: normkreativa bilderböcker. 
3–5 år. Anmälan krävs

29 okt tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackträning för barn. Nybörjare: kl. 
17. Du med lite erfarenhet: kl. 18.  

30 okt ons 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO: ASTONSDAG PRE-
SENTER & ASTONSDAG STENAR 
Bio för barn 3–5 år.  Anmälan krävs

31 okt tors 14.00–16.00 
WORKSHOP I SERIETECKNING 
Gör serier med Halloweentema med 
serietecknaren Karolina Bång. 
För barn från 8 år.   

1 nov fre 10.00–10.30 
ASTRID LINDGRENS GULDKORN 
Olof Jennings och Kristina Helgesen 
framför sånger från Astrid Lindgrens 
berättelser. 3–7 år. Anmälan krävs 

4 nov mån 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA: 
SUS OCH BUS 
Teaterföreställning för barn 0–11 
Måndagader. Anmälan krävs

8 nov fre 10.00–10.30 
SAGOSTUND 
Tema: normkreativa bilderböcker. 
3–5 år. Anmälan krävs

12 nov tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackträning för barn. Nybörjare: kl. 
17. Du med lite erfarenhet: kl. 18.  

13 nov ons 10.00–10.30 
SMÅBARNSBIO: VEM ÄR VAR? 
Bio för barn 3–5 år.  Anmälan krävs

19 nov tis 17.00–19.00 
MALMÖ CASTLE CHESS CLUB 
Schackträning för barn. Nybörjare: kl. 
17. Du med lite erfarenhet: kl. 18.  

OXIEBIBLIOTEKET     
30 sept mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÈ: 
CHICKABOOMRYTMIK 
Sång och rytmik barn 0–2 år. Vi bjuder 
på fika efteråt. Salongen 

4 okt fre 14.30–16.30 
TV-SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana varandra och personal i olika 
spel. Berättarrummet 

7 okt mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÈ: 
CHICKABOOMRYTMIK 
Sång och rytmik barn 0–2 år. Vi bjuder 
på fika efteråt.  Salongen 

12 okt lör 11.00–13.00 
FAMILJEBIO: LUSTIGA SMÅ KRYP 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film kostnadsfritt. Salen 

14 okt mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ: 
SJUNG MED DITT BARN 
Sång och rytmik barn 0–2 år. Vi bjuder 
på fika efteråt.  Salongen 

14 okt mån 11.15–12.00 
FIKA MED … 
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN 
Ställ frågor om förskolan. Salongen 

19 okt lör 11.00–13.00 
MASKERADLÖRDAG 
Maskeradlek, sagostund och pyssel-
verkstad. Salongen 

21 okt mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ: 
SJUNG MED DITT BARN 
Sång och rytmik barn 0–2 år. Vi bjuder 
på fika efteråt. Salongen 

28 okt mån 10.00–13.00 
LÄSLOV: SKRIVARKURS MED 
ANETTE EGGERT 
Författaren Anette Eggert delar med 
sig av sina bästa skrivtips. Salongen 
Anmälan krävs

28 okt mån 14.30–16.30 
LÄSLOV: TV-SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana varandra och personal i olika 
spel. Berättarrummet 

29 okt tis 13.00–15.00 
LÄSLOV: LÄSLOVSBIO 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se filmer kostnadsfritt. Salen 

30 okt ons 13.00–15.00 
LÄSLOV: SKAPA SKRÄCK 
Skapa ditt eget självporträtt – som 
monster! Salongen 

4 nov mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för barnfamiljer. 
Vi bjuder på fika efteråt. Salongen 

9 nov lör 11.00–13.00 
MASKERADLÖRDAG
Maskeradlek, sagostund och pyssel-
verkstad. Salongen 

15 nov fre 14.30–16.30 
TV-SPEL PÅ BIBBLAN 
Utmana varandra och personal i olika 
spel. Berättarrummet 

ROSENGÅRDS-
BIBLIOTEKET     
18 sept ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

23 sept mån 17.00–17.30 
VÄNSTAY MED EL SISTEMA 
Kvällskonsert med El Sistema-elever 
från Rosengårdsskolan.   

26 sept tors 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA  
Amina berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

2 okt ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SOMALISKA 
Kaltun berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

4 okt fre 10.00–10.30 
SMÅTTINGSAGA 
En fantasifylld sagostund för barn 2–3 
år.  Anmälan krävs

7 okt mån 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER 
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0–6 år.   

8 okt tis 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
Anette berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

9 okt ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
Anette berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

17 okt tors 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

17 okt tors 15.00–15.30 
BIBLIOTEKSRÅD 
Tyck till om biblioteket. Från 7 år.   

23 okt ons 10.00–10.30 
SMÅTTINGSAGA 
En fantasifylld sagostund för barn 2–3 
år.  Anmälan krävs

30 okt ons 13.00–14.00 
LÄSLOVET: FÖRFATTARBESÖK 
JENS HANSEGÅRD 
Möt författaren till "Jordens utdöda 
djur".  

6 nov ons 14.30–15.00 
SÅNGSTUND MED KARIN WERGER 
Sjung tillsammans! För familjer med 
barn 0–6 år.   

12 nov tis 17.30–18.30 
KOMMA UT – EN HBTQ-MONOLOG 
För unga (från 14 år) och vuxna.  
Anmälan krävs

12 nov tis 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
Anette berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

13 nov ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA  
Anette berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan krävs

20 nov ons 10.00–10.30 
SMÅTTINGSAGA 
En fantasifylld sagostund för barn 2–3 
år.  Anmälan krävs

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

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

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

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

14 nov tors 15.00–16.00 
FÖRFATTARBESÖK: 
CAMILLA LAGERQVIST 
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. För barn 3–5 år.  Anmä-
lan krävs

forts. Lindängen

När det krävs anmälan gör du det på 
resp. biblioteks hemsida: www.malmo.se

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR



Är barnen 4-7 
år och vill prova 
olika sporter? 
Under åtta pass får barnen röra på 
sig tillsammans med våra härliga 
instruktörer! Läs mer och anmäl på 
www.leoslekland.se/sportkidz 

FRI ENTRÉ FÖR VUXNA . GR ATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR. 
LEOS LEKLAND STOR A BERNSTORP,  STADIONGATAN

 ALLA DAGAR 10 -19 LEOSLEKLAND.SE


