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HÄMTA
BARN I MALMÖ
GRATIS!
Barn i Malmö kan du
hämta gratis på turistbyråer,
bibliotek, sportanläggningar,
butiker, museer och vård
centraler i Malmö-/
Lundområdet.

BARNIMALMO.SE

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

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

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

Ett dukat höstbord
Hösten är här och i trädgårdarna innebär det
ljuvliga dofter från fruktträden vars grenar nu
dignar av frukt. Om några veckor är det tid att
plocka fram pumporna och till barnens stora
glädje är det även dags för årets stora bus- och
godisdag. Halloween. Höstlovet icke att förglömma, du hittar massar med lovaktiviteter i denna
guide och på hemsidan fyller vi på allt efersom.
Höstens stora PREMIÄR är i antågande - Malmös
eget sagokulturhus Funnys Äventyr öppnar portarna den 10 oktober. Läs mer på sidan 6.
Nu har många av stadens arrangörer av barnaktiviteter hittat sina nya rutiner för att vi
besökare ska känna oss trygga. Att förhindra
smittspridningen av det där c-ordet som vi nu är
så trötta på att prata om... Roligt är det i alla fall
att vi äntligen kan få ta del av allt det roliga igen,
sätt igång och bläddra bland allt vi har dukat
fram och välj vad ni vill ta del av!
Agneta Hammarlund, Redaktör

Annonser: Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:
Agneta Hammarlund
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Grön cykeldistribution inom Malmö och
Lund av MOVEBYBIKE
Med reservation för ändringar och fel i
innehållet.

OBS! Tänk på att kolla
arrangörens hemsida innan
ni ger er iväg till något evenemang. Som du säkert förstår
så kan planer snabbt ändras.

Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!
www.facebook.com/BARNiMALMO
3041 0140
TRYCKSAK
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På FACEBOOK tipsar vi dig
om allt kul som händer i
helgen, tävlingar och annat
man inte får missa!
facebook.com/BARNiMALMO

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

Justeringar på öppettider/
speltider och priser
förekommer. Kolla alltid
hemsidorna eller ring
arrangören!
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FRITIDSBANKEN & ANDRA TIPS
PREMIÄR! FUNNYS ÄVENTYR
BOKTIPS
NATUREN
BARNENS SCEN
TEATER , SÅNG & DANS
KREATIVT
MUSÉER & SPÖKKVÄLLAR
LEK & KUL INNE
BIM TESTAR FRISBEEGOLF
BIBLIOTEKEN I MALMÖ
BAD & DJUR

Återanvända är smart!

Har du testat Fritidsbanken?
FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med olika sportprylar, leksaker och spel. Utlåningstiden är 14 dagar.
Fritidsbanken tar också tacksamt emot all utrustning
och lånar ut den gratis till andra personer.
Alla får låna och allt är gratis!
MALMÖ, Kopparbergsgatan 8
När? tis o tors kl 10-18, ons 10-17, fre 10-16,
lör-sön stängt
LUND, Bankgatan 4, Lund
När? ons - fre kl 12-18, lör kl 10-15

Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 (nära Centralen) mån-fre
kl 13-20 (OBS tis kl 13-17), även på återvinningscentralerna på
Gunnesbo o Gastelyckan.
2018-04-11 10:30 CEST

Låt din gamla
sportutrustning ge
någon annan en chans!
I höst öppnar Fritidsbanken i Alingsås. Ett koncept där kommuninvånare kan
låna alla typer av idrottsmaterial kostnadsfritt i 14 dagar. På lördag börjar
insamlingen där invånare kan lämna in saker som inrte längre behövs.

HÖSTLOVSEVENEMANG I LUND:

BLI EN ÅTERVINNARE!

Alla blir vinnare när vi återanvänder våra gemensamma resurser. Låna en fotboll, ersätt plastfolie med
bivax eller gör en fågelmatare av en kopp.
Under höstlovet genomför Fritidsbanken tillsammans
med fler tre evenemang med flera aktiviteter så att du
enkelt kan bli en återVINNARE. Alla är välkomna, stora
som små! Gratis och ingen föranmälan.
Tisdag 29/10 kl.14-16 Genarps fritidsgård, Genarp
Onsdag 30/10 kl.14-16 Killebäckshallen, Södra Sandby
Torsdag 31/10 kl.14-16 Fäladsgårdens fritidsgård, Lund
Mer info i Facebookeventet ”Bli en återVinnare!"

Årets BARNLOPPISAR I FOLKETS PARK
är tyvärr inställda.

4

Vet du?
KULTUR-AKUTEN I MALMÖ

Strömmande kultur för barn och unga.
Kreativa verkstäder, sagostund och bakom
kulisserna på bland annat Malmö Museer,
Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum och
Biblioteken i Malmö. Här finns massor med kul
att titta på - lägg på minnet till en regnig dag!
www.malmo.se/Kulturakuten-Malmo/Barnoch-unga

omar
För alla barn och ungd
Ö
KUL I MALM
ös kalenSpana in Kul i Malm
Sport,
der och hitta din grej!
ssa
ma
en
h
oc
spel, pyssel
annat skoj!
kulimalmo.se

NYA HOPPKUDDAR I FOLKETS PARK

I Folkets Park finns nu två stora hoppkuddar
för barn. Det finns ett trädäck med sittplatser
bredvid för den som vill sitta och titta på.
Den stora hoppkudden för barn upp till 12
år och/eller 150 cm (max 20 barn). Den lilla
hoppkudden för barn upp till 6 år och/eller
120 cm (max 9 barn). När? kl 8-20 varje dag.
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra

CYKELSAFARIBANA I FOLKETS PARK

Här kan barnen öva på att följa en bana och
pilar på marken, att väja för andra cyklister, lära sig vägmärken och rent allmänt
trafikvett. Kom och testa olika typer av lekcyklar! Cykelsafaribanan finns i Folkets Park
vid den gamla entrén från Norra Parkgatan.
När? from 1/9 alla dagar kl 8-15.30.
Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra

ÄVENTYRSVANDRING I TRÄDENS
HEMLIGA VÄRLD, FOLKETS PARK

Titta upp! Runt om i parken finns nu stora dekorelement i 20 av träden. Det är träden som
berättar för oss vilka livsviktiga funktioner
de fyller för staden och oss som lever här.
BARNiMALMO.SE
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Funnys äventyr en värld full av sagor!

Öppnar 10 oktober!
Snart öppnar det stora sagokulturhuset Funnys äventyr.
3500 kvm underbar sagovärld mitt i Malmö vid Mobilia.
Här kliver man rakt in till Alfons och kan ta en åktur i helikoptern eller köp
biljett och kliv på tåget. Hoppa ner i Alfons säng. Kliv in i Pettson & Findus
värld, snickra i verkstaden, gå på dasset eller mata hönsen. Naturligtvis
kan man även hälsa på hos Funny och titta till drottningmyran. Fortsätt
in i Mumindalen, gå över bäcken, laga lite mat och rutscha sen rakt ner i
dammsugaren. Det finns också en hel vikingavärld där Halvdan & Meia bor.
Här kommer bjudas pjäser om hur man levde på vikingatiden. Bara att slå
sig ner i gräset och lära sig om de spännande vikingarna!
Vem är då Funny? Jo det är idésprutan Staffan Götestams sagofigur, den
kluriga, uppfinningsrika tjejen som gillar äventyr. Staffan som visar oss runt,
berättar att känslan här är tänkt att vara som om man drar upp en boksida
till 3D och kliver rakt in i den och upplever dess värld. Ja precis så är det!
Teater blir ett dagligt inslag och i Teaterladan ska det spelas roliga och spännande pjäser på den stora scenen. Varsågod och ta plats på läktaren!
Den stora Sagokarusellen dras av humlan Djojj. Här sätter man sig i en vagn,
väljer något av de fem språken, tar på sig hörlurar och åker in i en fantastisk sagovärld med Aladdin, Alice i Underlandet och den Lilla Sjöjungfrun.
Åkturen tar 16 minuter.
Funny har ett eget trädgårdscafé som serverar plättar med roliga säsongsbetonade tillbehör. Ackompanjerade av smoothies, salladsbowls och en och
annan hembakt kaka. Det blir färgglatt, lekfullt och mestadels hemlagat.
Butiken vid entrén är ett mecka för sagoälskaren och speciellt stor plats har
ägnats åt Mumin. Hit kan man komma även om man inte betalar entré.
Det här är så fint! Man har anlitat scenograf, snickare, inredare, dockmakare,
you name it....allt är toppklass! Att besöka Funnys är ett måste!
PS Förboka din biljett på webben, bara ett begränsat antal släpps in.
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Staffan Götestam

EN VÄRLD
AV SAGOR!

Nu öppnar Malmös nya
kulturhus för barn. Funnys
Äventyr är en värld full av
sagor, där barn och vuxna
leker, läser och lär tillsammans. Kom och lek med
Funny och hennes vänner
Mumin, Pettson & Findus,
Alfons Åberg och vikingabarnen Halvdan och Meia.

PREMIÄRÖPPNING

10 OKTOBER

BOKTIPS !

DEN VITA KATTENS LÄNGTAN
av Sofia Sivertsdotter, illustrationer av Anna Grundberg.
För 3-6 år, men även äldre som behöver denna boost.
Hej Sofia!
Den vita kattens längtan - Vad är bokens budskap?
- Katten har förlorat sin mamma och längtar efter den vän som
djuren i skogen säger ska komma till honom. Medan han väntar
minns han vad hans mamma lärde honom: att man kan vara själv,
men inte känna sig ensam, att man har en liten ängel i bröstet, att
alla har ett eget träd i naturen och att de som dör blir till stjärnor
som kan skicka kärlek till oss på jorden.
- Bokens budskap är att även om man känner sig ensam ibland så
finns det alltid famnar som öppnas var man än tittar. Och även om
det känns mörkt, är gryningen inte långt borta.
Vad ska barnen känna efter att ha läst boken?

Sofia

- Jag hoppas att de ska känna en närhet till och trygghet i sig själva,
en längtan efter att krama någon och en nyfikenhet att upptäcka det
som katten upptäcker i boken.
– En liten del i den här boken handlar också om förmågan att trösta
och lugna sig själv. Det är fem dygn som går i boken. Och den här
lilla katten har en liten kvällsritual som han och hans mamma gjorde
och som katten upprepar flera gånger i boken. Jag hoppas att kanske
något barn kan snappa upp och använda den ritualen själv.
Sofia Sivertsdotter är gammal skåne-bo. Vid endast 22-år drabbades
Sofia av cancer vilket blev en stor vändpunkt i hennes liv, hon gick
från "odödlig" till dödlig. Idag är hon en stor inspiration i hur hon
lever sitt liv efter tanken på handlingskraft, eftersom livet är kort.

VILL DU VINNA EN BOK?
Vi lottar ut två böcker i vår
tävling som startar den 30/9
och slutar den 14/10:
www.barnimalmo.se/vinn/

När de öppnar ögonen igen gör stjärnorna en
uppvisning för dem. De dansar på himlen. Blinkar,
tindrar och skriver något med sina långa, ljusa svansar.
Snart kan de läsa tre ord skrivna över himlavalvet.
”Mamma älskar dig.”
Rävarna tar kattens tassar och kryper tätt intill honom.
De somnar så. Katten ligger vaken en lång stund och
tittar upp mot himlen.
”Jag älskar dig också mamma”, viskar han.
”Och jag längtar efter kattungen. Tänk om ni vore här
båda två.”
Precis innan han somnar är det som om himlen viskar:
God natt min skatt. Sov gott och dröm sött. Livet älskar dig.
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I NATUREN
KOM & SE!

NATURUM SKRYLLE

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

JULMAR
en 6 km lång vandring med Kenneth
Joelsson. Start vid Knivsåsen och avslutning i Trollskogen. OBS förbokning:
naturum@lund.se.
Kl. 10.45–14.45. Vuxna och äldre barn.
SÖNDAG 4/10 FAMILJEFORSKNING:
VATTENKRYP
Vi undersöker djuren som lever i dammen. Ta på stövlarna! Kl. 13–15

SPORT & RÖRELSE

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

LÖRDAG 10/10 HÖSTBINGO
Kryssa hösttecken och ropa BINGO i
skogen. Kl. 10–12 och 13–15

SÖNDAG 11/10 BERG SJUNKENSPORTIGT NÖJE
DJUP STÅ’N OPP

Geologen Emma Rehnström berättar
om bergskedjor, horstar och issjöar
och om hur de format landskapet vi
ser idag. Vuxna och äldre barn.
Kl. 13-14.30

PÅ BIBLIOTEKEN

LÖR 17/10 SVAMPPRAT FÖR
SMÅ ÖRON
Vad är en svamp? Kl. 11–12 & 13-14

SPORT & RÖRELSE
SÖN 18/10 EXPEDITION ULASTIGEN
BAD
Vad ser vi för spår längs Ulastigen

Samling utanför naturum om det
inte står något annat.
Arrangemang med föranmälan kan
bokas två veckor innan datumet.
Mer info på evenemang.lund.se

VARJE FREDAG
NATUR FÖR DE MINSTA

och vad händer i naturen idag?
Tre km, terräng. Kl. 13–15
LÖRDAG 24/10 HÖSTBINGO
Kryssa hösttecken och ropa BINGO
i skogen. Kl. 10-12 och 13-15

TEATER, DANS
SÖN 25/10 BLI VÄN MED ETT TRÄD
& MUSIK
Hitta ett enda träd i skogen så kanske
LÖR 3/10 BLI VÄN
MED ETT TRÄD
du hittar dig själv. Promenad till en
Hitta ett enda träd i skogen så kanske
BESÖK
KÖPENHAMN
trevlig plats med övningar för att
du hittar dig själv. Promenad till en
Fredagar tom 30/10 kl 10–11.
För barn (0–5 år) och vuxna. Det går
bra att ha med vagn.

upptäcka och uppleva ett träd.
Från 7 år. Kl. 13–15

trevlig plats med övningar för att
upptäcka och uppleva ett träd.
Från 7 år. Kl. 13–15

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

SÖNDAG 4/10 MINDTREKKING
Naturvandring och övningar kring medveten närvaro och avslappning under

HÖSTLOVSPROGRAM V. 44:
TIS 27/10 FRÅN TRÄD TILL SKED
Kommunens skogshuggare berättar
om hur de arbetar med naturvård och
visar hur man fäller träd med motorsåg. Den som vill får ta hem en träbit
för att tälja eller skapa något annat
hemma. Kl. 10–12

HÖSTMARKNA

ej betäm

ONS 28/10 VILDSVINENS SKRYLLE
Hur lever vildsvin och behöver du vara
rädd för dem? Vi besöker vildsvinens
lerbad och går ner till viltgömslet
Gyltan. Kl. 10–12

LEK & K

FÖR FÖRÄLDR

TORSDAG 29/10 FLADDERMUSPRAT FÖR SMÅ ÖRON
Fakta och pyssel om fladdermöss.
Kl. 11–12 och 13–14

FREDAG 30/10 VINTERFÅGLAR
Fågelprat och fågelmat, hur förbereder sig fåglarna inför vintern och vad
ska du mata dem med? Kl. 13–14

PÅ STRANDEN

LÖRDAG 31/10 FLADDERMUSPRAT
FÖR SMÅ ÖRON
Fakta och pyssel om fladdermöss.
Kl. 11–12 och 13–14
SÖNDAG 1/11 VINTERFÅGLAR
Fågelprat och fågelmat, hur förbereder sig fåglarna inför vintern och vad
ska du mata dem med? Kl. 11–12
och 13–14
OKT/NOV ÖRINGSSAFARI
I ficklampans sken tittar vi på lekande
havsöring i Södra Sandby under två
kvällar i oktober - november.
Samling vid spången över Sularpsbäcken, nedanför byahuset. Kl. 18–19
Datum meddelas på lund.se/naturum

FESTIVALER &

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

MUSIK
Höst
med
naturum Skrylle
Upptäck naturen i Lund! Vi är alltid utomhus
och har många aktiviteter för barn och familj.
Program finns på lund.se/naturum
Ta buss 159 till hållplats Skryllegården,
Dalby Söderskog eller Trollskogen.
Info på skanetrafiken.se
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BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar med rikt djuroch växtliv. Fina anlagda spår och är
du sugen på fika finns det ett café på
motionscentret. Vintertid om det är
snö - skidspår och pulkabacke.
www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP

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

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

Långgrunt strandområde och strandängar med många fågelarter. Det
finns flera stigar för promenader och
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km.
En av stigarna är tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar. Stor del av
området är naturreservat. Flera iordningställda rastplatser med bänkar,
bord och i vissa fall grillplats.
Vid den västra parkeringen finns en
hinderbana för stora och små barn.

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE

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

KLÄTTRA I KLIPPOR I
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds
kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar,
en svåråtkomlig grotta och en unik
mosse. Skåneleden passerar genom
området. Flera iordningställda rastplatser och vindskydd i området.
Var? Klåveröds naturområde.
Klåveröd ligger på Söderåsen, nära
Söderåsens Nationalpark.
www.skanskalandskap.se/strovomraden/klaverod

SÖDERÅSENS NATIONALPARK
& NATURUM

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

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

NATURUM FALSTERBO

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

Utgångspunkt för att upptäcka den
fascinerande naturmiljön på Falsterbonäset. Utställningar, utkiksplats och
kunnig personal som informerar och
anordnar olika aktiviteter. Här anordnas många barnaktiviteter. Fri entré.
Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

FULLTOFTA NATURCENTRUM &
STRÖVOMRÅDE

FRILUFTSFRÄMJANDET

Kul i skogen för alla åldrar.
Skogsströvarna 7–9 år, Skogsmulle 5–6 år, Skogsknytte 2–4 år och
Skogsknopp 1–2 år. Häng med oss
ut! Vi erbjuder härliga naturupplevelser genom en mängd små och stora
friluftsäventyr! Tel. 040-27 11 21.
www.friluftframjandet.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. Färdiga
barnpromenader, naturcentrum, en
ravin. Underbar natur. Hyr en egen
stuga i en vecka, natt eller helg.
Flera olika storlekar. Även vindskydd.
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta

BARNiMALMO.SE
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Hösten på Barnens Scen!
I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används huset för
barnkultur. Inför höstsäsongen har vi vidtagit flera åtgärder för allas säkerhet - läs mer om
detta samt boka era biljetter på www.barnensscen.nu eller tel: 040-709 91.
Biljetter vardagar 35-55:- och helg 50-70:- om inget annat anges.
BAKVERK - DANSGRUPPEN
AGNES / JELNEK

Tre sockerbagare skapar bakverk
med kavlar, dans och deg. De dansar
fram små Karlsbaderbullar och snurrar fram en lyckad jäsning. I denna
humoristiska föreställning möts dikt
och dans bland prinsesstårtor och
sockertoppar. I en dansverkstad får
barnen själva prova på att jäsa, vispa
och vara deg. Dansföreställning för
3 - 8 år. Längd: 40 min.
När? Fre 2/10 kl 09:15 & 10:30, Lör
3/10 kl 14

Bakverk

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET

Det var en gång en gubbe i randig
kostym som råkade gå förbi en fruktaffär… Så börjar Jan Lööfs älskade
bildberättelse där man får följa hur ett
äpple sätter igång en händelsekedja
i den lilla staden. När Obanteatern
tolkar historien blir det rolig och
underfundig teater! Teaterföreställning
för 4 - 8 år. Längd: 35 min. Pris: 100:-.
När? Sön 4/10 kl 14

EN STACKARS LITEN HAJ

Sagan om det röda äpplet

Det var en gång en pojke som
älskade att bada. Han skulle nog
ha badat varje dag, om han inte
vore så väldigt rädd för hajar. En
föreställning om rädsla och hur man
kan övervinna den. Efter en bok av
Mårten Sandén, dramatiserad av
Obanteatern.
Teater för 4 - 8 år. Längd: 35 min.
När? Mån 5/10 kl 09:15

JAG VILL HA MIN HATT!

En mycket rolig och dramatisk föreställning med Obanteatern baserad på
den prisbelönta boken med samma
namn, av Jon Klassen. Två vänner
kommer in på scenen för att entusiastiskt berätta historien om björnen som
vill ha sin hatt. Den ene av dem är lite
mer begåvad än den andre… De båda
missförstår varandra och allt blir mycket snurrigt. En berättelse, som visar
vikten av att inte ljuga. Teaterföreställning för 5 - 10 år. Längd: 35 min.
När? Ons 7/10 kl 09:15

SPÖKFARFAR - OBANTEATERN

Eriks farfar har just gått bort. Hans
föräldrar försöker förgäves trösta och
förklara. Så en natt står farfar i hans
rum, han har blivit ett spöke, men verkar
ha glömt något... Tillsammans ger de
sig ut på ett äventyr fullt av minnen. Erik
kommer till insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En berättelse
full av hopp, kärlek och spänning, om
hur livet går vidare från generation till
generation. För barn 4 - 7 år. 35 min.
När? Tors 8/10 kl 09:15

MYRA OCH SNIGEL FRISCENKONST

PREMIÄR. En dansant föreställning om
Myra och Snigel, som avslutas med en
danslek med barnen, där de får prova
på att snigla som en snigel och krypa
som en myra, men också dansa som
bara sniglar och myror kan. Mim/Dansföreställning för 3 - 5 år. 40 min.
När? Lör 10/10 kl 14

MUSIK FRÅN SÖDERN - EN
SOLVARM SVÄNGIG MUSIKRESA

Thor & Olle. Föreställning för hela
familjen med musik från Sveriges skogar, Louisianas träskmarker, spanska
byfester och grekiska hamnkvarter
– med traditionell musik på bouzouki,
munspel, säckpipa, durspel, flamencogitarr, flöjt och kastanjetter. Med mycket
driv och spelglädje bjuder dessa två
skickliga spelmän in till en fartfylld resa
och publiken välkomnas att sjunga
med. I samarbete med UNGA Musik i
Syd och är en del av FOLKFEST Malmö
16-18 okt 2020. Från 4 år. 40 min.
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När? Lör 17/10 kl 14

BARNiMALMO.SE

SOON SWOON CLAIRE PARSONS CO.

Snart kommer alla känslorna... I ett
blått rum med svart spegelgolv och
grekiska kolonner möter vi två personer. Eller – är dom tre? Tillsammans
tar dom sig till några parallella verkligheter där de möter översvallande
känslor, egensinne och mod. Dans,
jonglering och mim utifrån stora och
små känslor. En suggestiv scenkonstupplevelse från 9 år. 45 min.
När? Lör 24/10 kl 14

HÅLL SVANSLÄNGDS AVSTÅND

Pappa Kapsyl försöker bjuda på en
kavalkad av sina bästa dinosaurielåtar inför begränsad publik samtidigt
som han gör sitt bästa för att lyda alla
regler från Folkölsmyndigheten och
Skrattskyddsinstitutet. Applåder på
burk, distansering, polarisering och
myndighetsstyre. Kan det bli värre?
Familjeföreställning. 40 min. Pris 185:-.
När? Sön 25/10 kl 11 & 14, Mån 26/10
kl 16 & 18:30

DU & JAG, ASTRID

POLARÖRNEN - TEATERI

En äventyrshistoria om vänskap,
fantasi och mod. Stina är 8 år och
har flyttat till en ny stad. Hon är orolig
över att inte passa in och inte kunna
tillräckligt mycket i skolan. Utrustad
med en tvättkorg, lakan och fantasi
ger sig Stina, Plyschtomten och
Pingvinen av mot Nordpolen.
Från 6 år. Längd: 45 min.
När? 6/11 kl 09:15 & 10:30, 7/11 kl 14

SAGAN OM VANTEN FRISCENKONST

Finns det hjärterum så finns det stjärterum och i en vante kan alla samsas
och få plats. En folksaga från Ukraina
om den borttappade vanten som blir
till ett ombonat hem för alla som går
förbi. Om gästfrihet och anpassning
till allas våra olikheter. Dockteater för
3 - 7 år. Längd: 35 min.
När? 12/11 kl 10 & 16, 2-4/12 kl 09:30,
5/12 kl 14

DOCKTEATERFESTIVAL BZZZ OM BIN OCH MÄNNISKOR

Jazz i kappsäck med Ensemble
Dimma. Följ med på en resa i Astrid
Lindgrens musikskatt. Vi bjuder på
såväl välkända klassiker som mindre
kända pärlor i en helt ny jazzkostym.
Stämningsfull musik, anekdoter från
filminspelningar, samt författarens
egna tankar kring livet.
En föreställning för hela familjen!
Längd: 75 min. Pris 150:-.

Pygméteatern. Redan för 120 miljoner
år sedan levde bina här på jorden. De
överlevde meteorsmällen som utrotade
dinosaurierna, såg mammutarna dö ut
och människors tidsåldrar komma och
gå. De har sett antiken, Shakespeares
dramer och industrialismen födas.
En lekfull och filosofisk föreställning
för barn mellan 4 – 10 år. En finurlig
upplevelse som kan förändra både
människor och bins liv. 35 min.

När? Lör 24/10 kl 19:30

När? Fre 13/11 kl 10

MÅNENS SJÄTTE DAG

DOCKTEATERVERKSTAD

Dalija Acin Thelander & Dansstationen.
Denna installationsbaserade dansföreställning bjuder in de allra minsta
och deras föräldrar till att röra sig fritt
och utforska genom aktivitet eller
vila. Föreställningens koreografi är
utformad för att utmana konventionella estetiska koncept för bebisar och
erbjuder genom rörelser och modern
dans en sensorisk upplevelse och miljö utöver det vanliga. Bebisar 3 - 15
mån. 120 min. Pris 75:-/person.
När? Lör 31/10 kl 10-12 & 13-15

SUS OCH BUS
SAGOFÉN ISADORA

En föreställning för bebisar om ett
fönster som öppnas. Vad händer utanför? Ett regn, en vind, fåglar och löv
som virvlar runt. Den handlar också
om en dörr som öppnas och stängs
och en lampa som släcks och tänds.
Och lite bus. En ordlös pjäs med ljud
och musik. Teaterföreställning för bebisar 0 - 11 månader. Längd: 20 min.
När? Mån 2/11 kl 10 & 11

Myra & Snigel

I pausen mellan dagens två föreställningar kan du tillverka din egen
teaterdocka tillsammans med de professionella dockmakarna och internationella artisterna. Tag sedan med din
docka hem och spela med den!
Workshop för barn från 3 år.
Gratis. Kan ej förbokas. För publik till
dockteaterfestivalens föreställningar.

Soon Swoon

Bzz - om bin o människor

När? Lör/sön 14-15/11 ca kl 11-12:30

DOCKTEATERFESTIVAL YELLOW
PRO RODOPI ART CENTRE

En föreställning skapad för att väcka
teaterlust hos en mycket ung publik.
Pjäsen vill stimulera känslor hos de
allra minsta och få dem att upptäcka
teaterns estetik. YELLOW erbjuder
föräldrar en fantastisk möjlighet att
tillsammans med sina små möta
teaterkonst i en högkvalitativ föreställning. Dockteater för 0-4 år. 30 min.
När? Lör 14/11 kl 10

forts. sid 14 >>>

Pappa Kapsyl - svanslängds avstånd
BARNiMALMO.SE
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forts. från sid 13 Barnens Scen
DOCKTEATERFESTIVAL
MÜNCHHAUSEN

Staffan Björklunds teater. Livet är
fullt av underbara fantasier! Med lite
träning kan du uppleva dem fullt ut.
Möt din personlige fantasitränare och
låt dig övertygas om att alla skrönor
du hört om Baron Münchhausens möten med kejsare, månmänniskor och
sultaner faktiskt är sanna. Dockteater
för barn från 7 år. Längd: 45 min.
När? Lör 14/11 kl 14

Münchhausen

DOCKTEATERFESTIVAL VILDA
BEBIN & MAMMAN DOCKTEATERN TITTUT

Hejdlösa upptåg varvas med vilopunkter i ett för alla åldrar uppiggande
relationsdrama mellan barn och
vuxen. Precis som i de uppskattade
böckerna är bebin busig, orädd och
nyfiken så att det ibland går överstyr.
Oftast vild – emellanåt lite mild. Dockteaterföreställning för 2-6 år. 40 min.
När? 15/11 kl 10, 16/11 kl 09:15 & 10:30

DOCKTEATERFESTIVAL
GARBAGE FOR PLUMS

Virvel & Vinda

Pro Rodopi Art Centre. Flerfaldigt
prisbelönt dockteaterföreställning
för barn och deras familjer. En
ordlös, lättförståelig och humoristisk
föreställning baserad på en gammal
traditionell Bulgarisk folksaga om
en man som söker sig en god och
omtänksam hustru. Från by till by
rider han på sin åsna och erbjuder alla
att byta ut sina hushållssopor mot de
färska, saftiga plommon han har med
sig. Dockteater för 3 - 10 år. 50 min.

sinne öppet för möjligheter och ett
flexibelt tänkande kan livet bli något
riktigt stort och roligt för våra barn.
GOSEGRISEN vill ge alla – både barn
och vuxna – inspiration att leka!
För barn från 3 år. Längd: 40 min.
När? Tors 19/11kl.10 & 16, Fre 20/1 kl
09:30, Lör 21/11 kl 14

HUGO - ELAK, BLODTÖRSTIG
OCH JÄTTEFARLIG?

Boulevardteatern. Med ett förflutet
som lindansare är Hugo förstås ingen
vanlig krokodil, han älskar att sticka
och baka. Men att skaffa vänner är
inte helt lätt – så fort Hugo dyker upp
flyr de andra djuren för livet. Fantasi,
drama, spänning & humor i musik,
sång, mim och berättande. Teaterföreställning för 3 - 8 år. Längd: 40 min.
När? Sön 22/11 kl. 14, Mån 23/11
09:15 & 10:30

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

När? Sön 15/11 kl 14

DOCKTEATERFESTIVAL VIRVEL
OCH VINDA - ENSEMBLE YRIA

Gosegrisen

Virvel och Vinda kommer inkånkandes
med all sin tvätt och sina instrument.
De slår upp sin torkvinda mitt i rummet, inomhus! Men här finns väl ingen
vind? Med hjälp av barnen, musiken
och lite blåst får vi snurr på tillvaron
och virvlar fram mellan olika platser,
känslor och tokiga upptåg. En massa
interaktivitet som stimulerar den
språkliga och motoriska utvecklingen.
För barn 1 - 5 år. Längd: 40 min.
När? Tis 17/11 kl. 09:15, 10:30 & 16

GOSEGRISEN - FRISCENKONST
Möt Ankafara och hennes Gosegris
i en barnsligt rolig föreställning
med mycket lek och bus. Med ett
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Garbage for Plums
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Greta Get 12-16/9
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TEATER & MUSIK
MOSTER GITARRS GODBITAR,
PALLADIUM

Gitte Pålsson är Moster Gitarr och
bjuder in till en härlig sångstund. Med
sig har hon sin gitarr, dragspel, djembetrumma, och inte minst sin egen
stora sångskatt! Nya och gamla låtar,
som ”Krokodilen som simmar i Nilen”
och ”Fem små apor”, där en del blivit
klassiker på landets förskolor, blandas
med barnens önskade låtar. Ålder: 2 5 år. Arr: Musik i Syd. Pris: 80 kr

SAGOR

När? lör 3/10 kl 13 & 15
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu

SUNE ENSAM HEMMA,
SLAGTHUSET

Nu är det nu åter dags att stifta bekantskap med Sveriges mest älskade
familj, allas vår familjen Andersson.
Denna gång i en rolig och spännande
familjeföreställning om Sune som blir
Ensam Hemma! Eller? Blir han det...
I Glimmerdagg smyger inte bara ensamma möjliga flickvänner runt, utan
också en och annan tjuv. Familjeföreställning fylld med underhållande
skådespelare.
När? 3-4/10
Var? Slagthuset, Malmö
www.ticketmaster.se

ABC MEMORY WAX,
PALLADIUM

En fantasifull resa genom bokstävernas land i en föreställning som
hyllar nyfikenhet och upptäckarlusta!
ABC riktar sig till alla som precis
börjat utforska bokstäver och ord.
Ett spännande äventyr fyllt av dans,
musik och överraskningar. Från 5 år.
Arr: Dansstationen. Pris: 80:-, under
12 år: 60:När? lör 17/10 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15, Malmö, www.palladium.nu

DET MAGISKA OM,
MALMÖ OPERA
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Det magiska OM är en workshop för
barn i förskoleåldern, där vi gör en
djupdykning i operakonsten. Publiken
får ta del av det konstnärliga arbetet
och komma med förslag hur sångarna
ska gestalta sina roller. Vi arbetar med
scener ur Operaverkstans uppsättning
av Väntarna, en opera med text av
Werner Aspenström och musik av
Lars Johan Werle. Barnens idéer,

MUSIK

tankar och önskemål under
workshopen kommer att ligga till
grund för föreställningen som sätts
upp på Verkstan våren 2021.
Biljett 70 kr. För barn från 6 år.
När? 26-29/10
Var? Verkstan, Malmö Opera
www.malmoopera.se

PÅ BIBLIOT

PIPPI LÅNGSTRUMP,
NÖJESTEATERN

Följ med på denna hisnande musikalföreställning där Pippi Långstrump
och hennes vänner bjuder på sång
och dans, bus och lustiga påhitt. När
Pippi, världens starkaste tjej, flyttar in
i Villa Villekulla träffar hon Tommy och
Annika. De blir förvånade då Pippi inte
bor tillsammans med sin mamma och
pappa utan med sin apa Herr Nilsson
och sin häst Lilla Gubben. Från 3 år.
Speltid 2 tim 15 min inkl 25 min paus.

100 år

Bönan

När? 7/11-29/11
Var? Nöjesteatern Malmö
www.juliusbiljettservice.se

3 okt
Kl 14.00

RYMDRYTMIK, PALLADIUM

Karin är en rymdintresserad rytmikprofessor som har kommit för att
sjunga, spela och rymdrytmika med
barnen. Hon har hittat en märklig
manick – X5260 – som måste ha trillat
ner från rymden! PAX, en muffinsällskande rymdvarelse från planeten
Ypsagon, har kommit till Jorden för
att leta efter en viktig del till sitt rymdskepp. I mötet mellan Karin och Pax
uppstår en del kluriga frågor som de
tillsammans med barnen får hjälp att
hitta svar på: Hur ska de kunna prata
med varandra? Vad är en bokstav?
Hur smakar klarinett? Kan musik
vara ett språk? Finns det dans på
Ypsagon? 3 - 6 år. Arr: Musik i Syd.
Pris: 80 kr
När? 8/11 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu

BORTA, PALLADIUM

En humoristisk dansföreställning
som tar avstamp i barnens tittutlekar.
Saker trollas bort och kommer fram.
Tänk om man trollar bort sin kompis
av misstag. HJÄLP! Om sorgen att
sakna och glädjen att hitta. Två kompisar i plysch dansar och gör trolleritricks. Från 2 år. Arr: Dansstationen.
Pris: 80 kr, barn under 12 år: 60 kr
När? 22/11 kl 12 & 14
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu

Dan Bornemark
Möllev.4 ÅKARP 040-625 63 70
Mer info: www.burlov.se/event

TRAZAN & BANARNE,
MALMÖ LIVE

Familjemusikalen Trazan & Banarne
är en färgsprakande, brännande
aktuell familjemusikal baserad på den
ikoniska TV-succén med Lasse Åberg
och Klasse Möllberg, med odödliga
och folkkära låtar signerade Electric
Banana Band. Från 7 år. 2 tim 20 min.
När? 14-15/11
Var? Malmö Live, www.malmolive.se

ARNE ALLIGATOR,
NÖJESTEATERN

En show med catchig musik och
humor för hela familjen, i synnerhet
för de små. Under konserten får
du sjunga med, dansa och njuta av
djungelstämning i ca 50 minuter.
Efteråt får du ge Arne en kram och får
en ArneAlligator-stämpel på handen.
Bandet säljer merchandise i samband
med konserten. Rek ålder 3-8 år.
När? 29/11
Var? Nöjesteatern Malmö
www.juliusbiljettservice.se

Workshop i opera
från 6 år

Ta del av det konstnärliga arbetet
och kom med förslag hur roller
och scener ska gestaltas!
TEXT Werner Aspenström MUSIK Lars Johan Werle

PÅ VERKSTAN

26 – 29 okt

BILJETTER
040–20 85 00

PRIS 70 kr
malmoopera.se

Se fler kreativa aktiviteter
under Museer sid 20-23 >>>

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

bygg med byggsatser, spela virtual
reality, titta i mikroskop med mera!
Lär dig programmera, bygga gadgets
och dreja! Hos oss har vi mängder
med olika kurser under skollov och
kvällar. Läs mer på hemsidan!
STUDIEDAGAR PÅ COOL MINDS
Kom och testa roliga aktiviteter tex
VR, innovativa bggsatser, insekter i
mikroskop, programmera, 3D-printa,
bygg ett litet vindkraftverk och en
massa annat spännande. Ålder 7-12
år. Pris 650:- inkl mat o fika.
När? 15/10, 24/11 kl 8-16

ANNAT KUL
VINTERKUL

HÖSTLOVSAKTIVITETER V.44:
Läs mer på blårödgul.se

ÖPPEN VERKSTAD:
Kreativ workshop för barn och ungdomar att inspireras och uppmuntras till
sin egen skapelse (barn under 6 år i
sällskap av en vuxen).
Söndagar kl 12-15. Pris: 200:-

DJUR

KURSER:
Upptäck, upplev och skapa! Här testar
vi konstnärliga metoder och utforskar
material, färger och former som kopplar till koncept eller konstnär.
Vi delar in barnen i sex olika grupper
baserat på ålder. Under året blir det
olika kurser med olika ämnen, varje
kurs varar i fem veckor och består av
en kreativ timme/v.

HÖSTLOV PÅ COOL MINDS
Kuslig CSI-runda med Halloweentema
Rundan startar vid Cool Minds entré,
och där får ni all info och material som
behövs! Gratis!
När? 26-30/10 kl 13-14
PROGRAMMERING NIVÅ 1
Rek från 8 år. Pris: 1495:-.
När? 26-30/10 kl 9–15

VIKINGAR
VIKINGAR & RIDDARE

FILMKURS MED SKRÄCKTEMA
Rek från 8 år. Pris: 1395:-.
När? 26-30/10 kl 9–15
Öppet: Vard. 12-18, helger och
höstlov 10-19.
Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park,
Malmö, info@coolminds.se
www.coolminds.se

KERAMIKMÅLNING

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

CIRK

När? JUST NU endast förbokning
Var? Regementsgatan 66, Malmö

KREA

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

COOL MINDS

I NATUREN

Cool Minds är ett science center för
nyfikna barn och ungdomar. Här kan
man delta i vetenskapskurser, fira sin
födelsedag mm. Välkommen på drop
in varje dag. Dreja, skapa egna ljus,

HÖST

KOM & SE!
SPORT & RÖRELSE
SPORTIGT NÖJE

FÖR

PÅ BIBLIOTEKEN
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www.coolminds.se

SPORT & RÖRELSE

PÅ ST

Supersnabba
!
utflyktsbullar
Ingen jäsning - bara blanda, grädda och packa i
picknickkorgen - max 30 minuter!
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Vispa med elvisp:
250 g Kesella / Creme Fraice / Yoghurt eller vad du har hemma
2 ägg
3 msk socker
1 krm salt
3. Blanda 4 dl vetemjöl och 1 msk bakpulver med 			
din favoritsmak: kanel (1 msk), kardemumma,
blåbär eller annat. Vänd ner detta i smeten.
4. Klicka ut den klibbiga degen till 10 bullar på bakplåtspapper.
Grädda i ca 20 min.

Gott med nybakat på utflykten!

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

MODERNA MUSEET

Ett av Europas ledande museer för
modern och samtida konst, med en
samling från 1900-talet och framåt.
Moderna Museet Malmö visar samtidens mest betydande konstnärer och
moderna klassiker varvat med urval ur
Moderna Museets samling. Kopplat
till utställningarna ges ett spännande
pedagogiskt program för stora som
små, samt en rik programverksamhet.
HILMA AF KLINT förlängd till 21/2
2021. Observera att alla besökare
måste förboka biljetter för att se Hilma
af Klint – Konstnär, forskare, medium
– även barn och övriga med fri entré.
Utan förbokad biljett kan du inte se
utställningen.
FAMILJEVERKSTAD
Tema: Hilma af Klint
Ålder: För alla från 4 år.
Biljetter: Begränsat antal platser, först
till kvarn. För att minska smittspridning av coronaviruset max 10 barn
plus 1 medföljande vuxen per barn.
(Barn måste ha med sig ansvarig vuxen). Drop-in i mån av plats. Observera
att både vuxen och barn måste köpa
förköpsbiljett via vår webb (fri entré
för barn t.o.m. 18 år). Detta för att säkerställa att inte för många besökare
vistas i museet samtidigt.
När? 11/10, 25/10, 15/11, 29/11.
Kl 11.15–15
Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19),
stängt måndagar. Se hemsidan för
eventuellt tillfälliga öppettider.
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

MALMÖ KONSTHALL

Välkommen till vår nyrenoverade kreativa verkstad med utökade öppettider.
För alla åldrar och alltid fri entré. Max
30 personer i rummet samtidigt.
HELGVERKSTAD
Vi skapar i olika tekniker med inspiration från utställningen Hassan Sharif: I
am the single work artist. Kort visning
begränsat antal platser kl. 13 och 15.
När? lör/sön 19/9-22/11 kl 11–16.30
HÖSTLOVSVERKSTAD
Vi skapar i olika tekniker med inspiration från utställningen Hassan Sharif:
I am the single work artist.
Kort visning kl. 13.
När? 27-29/10 kl 13–16.30
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ÖPPEN FREDAG
Varje fredag i november kl 14–16, har
vi personal på plats och extra material

framme. Slå dig ner och skapa.
För alla åldrar.
Öppet alla dagar 11-17 (ons 11-21)
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM

På Slottsholmen finns en av Sveriges
största konstsamlingar på runt 40 000
verk från 1500-talet fram till idag.
Konstsamlingen består främst av
konst, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden från 1500-talet
fram till idag. Men även internationell konst. Ibland lovaktiviteter och
workshops för barn - se hemsidan.
Vuxna: 40 kr. Barn 0-19 år: gratis.
Entréavgiften gäller för både Malmö
Konstmuseum och Malmö Museer.
Öppet alla dagar kl. 10-17.
Var? Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Teknikens & Sjöfartens Hus, Kommendanthuset m.m. Entréavgift museiområdet
på Malmöhusvägen (gemensam biljett) med Slottsholmen och Teknikens
och Sjöfartens hus. Olika kreativa aktiviteter för barn på helger och skollov.
Akvariet. Båtlekrummet. Vattenvetarklubben. Idéplaneten. Ubåt och
mycket annat. Entré: Barn/ungdom
t.o.m. 19 år fri entré, vuxen 40 kr.
ROBOTLIGA
Prova på programmering. Gör egna
program som till exempel får roboten
att spela en melodi och genomföra
olika små uppdrag. Inga förkunskaper,
du lär dig ju mer du deltar. Från 9 år,
yngre har med en förälder.
När? alla lördagar i oktober samt 7/11
och 21/11 kl 13-15:30
Var? Studiesalen
BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG
Bygg och programmera LEGO-robotar tillsammans med Malmö Uppfinnarförening. Bygg robotar med hjälp
av enkla instruktioner eller helt fritt ur
fantasin för att sedan programmera
din robot. Det finns självfallet kunniga
robotbyggare som hjälper dig på
traven om du tycker det är klurigt.
När? 11/10, 1/11, 8/11, 22/11 kl 13-16
Var? Studiesalen
Öppet alla dagar kl. 10–17.
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

STATARMUSEET I TORUP

FILM

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.
OBS! i år är det inte som vanligt hos
oss men välkommen ändå!

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

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 spädbarnsvågen kan de allra
minsta, det vill säga dockorna, vägas
och tas om hand. Fri entré.
När? se hemsidan för öppettider
Var? Lasarettsgatan 5B, Lund
www.kulturen.com/vara-besoksmal

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

TOY WORLD HELSINGBORG

Blandning av miniland och monterutställningar. 500 kvm med tusentals
leksaker från 1960-talet till idag,
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och
rörliga effekter. 85 kr. för vuxen. 65 kr.
för barn (2-12 år).
När? Ons-Sön kl.12-17.
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg.
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com

forts. på sid 22 >>>
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FRI ENTRÉ FÖR ALLA UNDER 19 ÅR!
TÄNK PÅ ATT ALLA MÅSTE FÖRBOKA
BILJETT – ÄVEN BARN.
BOKA VIA VÅR WEBB!

MODERNA MUSEET MALMÖ
WWW.MODERNAMUSEET.SE

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK
KULTUREN
I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com
Kulturen är två kvarter i centrala Lund
fyllda av kulturhistoriska hus och
trädgårdsmiljöer som du kan besöka.
Stig in i husen och upplev livet i
staden och på landet, från medeltiden
och fram till 1930-talet. Välj bland ett
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

LEKUTSTÄLLNING

Elsa Beskows sagovärld - böckerna
utspelar sig i en svensk småstad på
1840-talet. Barnen kan gå in och hälsa
på hos Tant Gredelin där man kan klä
ut sig, hos Tant Brun där man kan laga
mat och i Tant Gröns trädgård där man
kan plantera grönsaker. Man kan även
vara elev i Farbror Blås skola. Mellan
interiörerna finns både dörröppningar
och små kryphål, så man kan ta sig in
och ut på flera olika sätt.
Exteriörerna i lekutställningen blir mer
magiska, med inspiration från Solägget, Tomtebobarnen, Blomsterfesten i täppan och Lasse-liten i Trädgården. Barnen kan leka, klättra, åka
rutschkana och gå på upptäcktsfärd!
Fri entré för besökare 0-18 år samt
Kulturens medlemmar. Vuxen 90 kr,
pensionär 70 kr, student 45 kr.

FICKLAMPSPROMENAD I
PARKEN FÖR BARN

Leta upp Elsa Beskows sagofigurer
som har gömt sig i parken i skymningen! Hämta upp en karta med ledtrådar
i entrén. Ta med egen ficklampa
eller låna på plats. Kombinera gärna
med ett besök i lekutställningen Elsa
Beskows sagovärld. Drop in, passar
barn 5-10 år. Ingår i entréavgiften.
När? ons 30/9 kl 18-20

FAMILJEVERKSTAD –
PAPPERSFIGURER

Vi lär oss vika enkla figurer i papper,
bland annat en hoppande groda.
Passar barn ca 4–8 år.
Ingår i entréavgiften. Drop-in. Max 20
personer i Verkstan samtidigt.
När? sön 15/11 kl 13.30-15.30

HÖSTLOV PÅ KULTUREN

www.kulturen.com/hostlov
Lör 24/10 - sön 1/11, förhöjd entré.
Öppet kl 10-16 alla dagar, men kl 1020 ons 26/10.

TIPSRUNDA

Under hela höstlovet kan man på
egen hand gå en spöklik tipsrunda på
området. Lämlig för barn 5-10 år.

FILM

SIGRID OCH DRAKEN – EN MUSIKTEATER I SAGANS VÄRLD

Vikingatida sagor, kvinnliga krigare
och draklegender vävs samman till en
spännande familjeföreställning.
Vi träffar Sigrid och draken, men även
Sigrids farfar och hennes häst Grane,
fåglar som sjunger och smeden som
smider svärdet som ska bekämpa
draken. Vi lär oss att man kan göra
nästan vad som helst om man bara
vågar försöka och att man ALDRIG
ska väcka en drake som sover! Den
odödliga berättelsen som ursprungligen handlar om Sigurd Fafnesbane
har berättats i över 1000 år och lever
kvar med oförminskad kraft idag i
böcker och filmer som Sagan om
Ringen, Harry Potter och Game of
Thrones. I föreställningen får barnen
interagera, rytmisera, räkna, rimma
och sjunga tillsammans med spännande musikinstrument. Vi lär oss
dessutom att hantera starka känslor
som rädsla och mod.
Medverkande: Anna Rynefors på
sång, lyra, stråkharpa, svensk säckpipa & slagverk.
Regi: Anna Karin Sersam.
För barn 3-10 år. Förköp på www.
kulturen.com/program.
150 kr vuxen/pensionär/student;
100 kr barn/medlemmar. I Auditoriet.
När? ons 28/10 kl 17-17.45

Elsa Beskows Sagovärld
en lekutställning
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HÖSTLOV PÅ KULTUREN.
Spökvandringen och
spökkvällen bygger på
samma spökhistoria, men
är anpassade för respektive målgrupp. Spökkvällen
är läskigare och passar
bäst från 10 år medan den
dagtida spökvandringen är
anpassad för barn från 5 år.
Vågar ni komma?

RYSLIGA PLATSER

Följ med vår guide på en vandring
och upptäck de otäckaste platserna
på museet. Förköp på www.kulturen.
com/program. Begränsat antal
platser. För barn från 5 år. (130 kr för
vuxen/pensionär/student, 50 kr för
barn och medlemmar).
När? lör-sön 24-25/10 kl 13.30-14 &
14.30-15.00, fre-sön 30/10-1/11 kl
13.30-14 & 14.30-15

SPÖKPYSSEL

Tillsammans skapar vi små halloweenspöken i papper. Man väljer
själv om man gör dem läskiga eller
gulliga. För barn ca 3-6 år. Drop-in.
Ingår i entréavgiften. I Verkstan. Max
20 personer i Verkstan samtidigt.
När? lör 24/10-sön 1/11 kl 10.30-12.30

SPÖKVANDRING
FÖR YNGRE BARN

Följ med på en dramatiserad vandring
i museiparken där vi möter några av
de spöken som vaknar till liv denna
mörka höstvecka. Men varför spökar
de och kan vi hjälpa dem att få frid?
Vågar du följa med? Förköp på www.
kulturen.com/program. Begränsat
antal platser. Entré till museet ingår
i biljetten. För barn från 5 år. (130 kr
för vuxen/pensionär/student, 50 kr för
barn och medlemmar).
När? mån 26/10-tors 29/10 13-13.30
& kl 14-14.30

SPÖKKVÄLL I PARKEN

Följ med på en skrämmande vandring
i parken där osaliga väsen lurar i
skuggorna. Under denna mörka
höstvecka vaknar de döda till liv, så
var på din vakt när vi ger oss ut i det
okända. Ond bråd död, hämndbegär
och grymhet gör vissa av de döda
extra farliga och ger dem ingen frid i
graven. Vågar du följa med in i mörkret och möta dem? Förköp på www.
kulturen.com/program från 15/10,
begränsat antal platser. Från 10 år.
Biljettpris: 200:- för vuxna/studenter/
pensionärer. 175:- medlemmar o barn.
När? tis 27/10 kl 18-18.40 & 19-19.40,
tors 29/10 kl 18-18.40 & 19-19.40

PROVA PÅ I SMEDJAN

Under ledning av smeden Anders
Wahlström får barn prova på att smida en krok eller blompinne. Den som
vill delta skriver upp sig på en lista på
plats. Ingår i entréavgiften. Från 8 år.
När? lör 31/10 & sön 1/11 kl 13, 13.30,
14, 14.30, 15, 15.30
Foto: Nelly Hercberg & Viveca Ohlsson
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Digital mässa

digiBARN 23-27 oktober
med fokus på graviditet och barn 0-6 år
Fri entré till digiBARN – underBARA BARN mässan på webben!
Det blir unik shopping, föreläsningar och roligheter för hela familjen,
och allt för dig som går i väntans tider! Anmäl på hemsidan så får du din
entrékod samt tips & tävlingar till din mail inför mässan. Vi ses!
www.digibarn.se

Vågar du?
Gå igenom den
läskigaste spöktunneln...
Väggar som ramlar, spindlar, skelett
och mycket mer. I Vellingeblommans
stora Halloweenutställning kan det bli
riktigt läskigt för både barn och vuxna.
Öppet t.o.m. vecka 44.
När? Mån-Fre kl 10-19, Helg kl 10-17
Var? Vellingeblomman, strax utanför Vellinge Väster på väg mot Näset

Det finns alltid något att fira!
3/10 Alla pojkvänners dag
4/10 Djurens dag
4/10 Kanelbullens dag
14/10 Räkmackans dag
15/10 Int. dagen för att tvätta händerna
18/10 Chokladmuffinsens dag
25/10 Världspastadagen
26/10 Potatisens dag
27/10 Internationella nalledagen
29/10 Internets dag

31/10 Halloween
7/11 Kladdkakans dag
11/11 Chokladens dag
12/11 Alla krossade hjärtans dag
17/11 Internationella elevdagen
19/11 Internationella toalettdagen
21/11 Musikfria dagen
22/11 Wienerbrödets dag
23/11 Internationella hattdagen
30/11 Kåldolmens dag
BARNiMALMO.SE
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LEK & KUL INNE
KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!
När? Se hemsidan för mer info
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

LEOS LEKLAND
STADIONGATAN &
STORA BERNSTORP

Du tränar tre tim/dag och tillsammans
kommer vi att ta oss igenom en stor
hinderbana som hela tiden kommer
förändras och utvecklas för varje
timme! Upplägget passar både för
barn som är nybörjare eller veteraner.
Barnets nivå spelar ingen roll utan här är
alla välkomna för att utmana sig själva!
Pris 799:- inkl mat. Från 8 år.
När? 26-29/10 kl 9-12
Var? Kockum Fritid, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.kockumfritid.se/aktivitet/parkour-daycamp-hostlov/

NYHET! boka upp er lektid i förväg
för att därmed undvika att för många
gäster kommer samtidigt. Det går
även bra att komma som drop-in om
inte alla pass är fulla.

BUSFABRIKEN LEKLAND

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

När? alla dagar kl 10-19
Var? Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

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

PEP-DAGEN - 99:- PÅ TISDAGAR*
För dig som är medlem i Leo’s Family
Upp och hoppa! Alla tisdagar har vi
sänkt pris*. Vi gör det för att vi brinner
för att barn ska röra på sig mer. Och
det gör också organisationen Generation Pep, som vi samarbetar med.
* Erbjudandet gäller alla tisdagar utom
när det är lov eller helgdag för medlemmar i Leo’s Family och kan inte
kombineras med andra erbjudanden.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer på vår hemsida!
Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 89 kr (Årskort: 1590 kr)
Barn 2-17 år 159/179 kr (5-kort: 760 kr,
10-kort: 1430 kr) Årskort: 2490 kr.
Entrén gäller hela dagen.
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19
www.leoslekland.se/
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PARKOUR DAYKAMP HÖSTLOVET

BARNiMALMO.SE

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

JUMP TRAMPOLINPARK

Trampolinpark på nästan 3000 kvm
- för nybörjare som proffs, liten som
stor. Boka gärna i förväg.
Entré: 2 tim: 1-3 år 85:-, från 7 år
129:-. Lägre priser i oktober - kolla
hemsidan!
När? Mån-tors kl 14-20, fre 10-20,
lör-sön 10-19
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

Clip‘n Climb erbjuder en form av
inomhusklättring som sätter ditt mod
och din smidighet på prov. Kom och
upplev färgglada klätterväggar och
hisnande utmaningar. Vi arrangerar
barnkalas, events, kickoff, möhippor
mm. Lämpligt från sex år. Pris 150 kr
för 60 min. Boka alltid i förväg.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se

LEKLANDSFABRIKEN,
LÖDDEKÖPINGE

Stor lekställning med 7 st rutschkanor
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges
högsta inomhusrutschkana som
startar på 13 meter. Många av aktiviteterna som är i vår stora lekställning
hittar ni inte på andra lekland. Säkerheten är väldigt viktig! Boka gärna ert
barnkalas hos oss - våra kalasrum är

helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,
1-2 år 85 kr, 2 år och över 130 kr
Entrén gäller för hela dagen och föräldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.
När? Mån-tors 11-17, fre 11-18, helg
10-17.
Var? Center Syd, Löddeköpinge

MORMORS SKATTKAMMARÖ

Här finns klätterställningar, bollhav,
trampoliner, tunnlar, bollkanoner,
rutschkanor och mycket mer. I vårt
lagom stora lekland kan barnen leka
i timmar sedan kan hela sällskapet
njuta av en av Mormors goda bakverk
eller utsökta maträtter. Olika kalaspaket. Entré: Barn 1 år: 100 kr, Barn
2-15 år: 120 kr, Vuxen & barn under 1
år: Gratis.
När? fre-sön 10-18
Var? Fältspatsvägen 1a, Lund

EXTREMEZONE

Vi tar emot max 50 deltagare varje
timme och uppmanar er med symtom
att stanna hemma. Extremezone är ett
ca 4000 kvm actioncenter med parkour, klättring, foampit, extremtrampoliner, ninjabanor och VR Arena på
Entré i Malmö. Extremezone är byggt
för att attrahera barn, ungdomar och
vuxna!
Trampolinstrumpor ska användas (kan
köpas på plats om du inte har egna).
Du skall vara minst 7 år för att använda vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Entré: Vard. 3 tim: förbokning 145:-,
drop-in 160:-. Helger/Lov: 1 tim:
145/160:-.
Boka online för lägre pris!
När? Mån-fre kl 10-20, helg kl 10-19
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

RABATT på EXTREMEZONE för BiM-läsare!
Ange kod "BARNIMALMO" när du förbokar så får du
15% rabatt på inträdet.
			

Gäller t.o.m. 1/11 (japp hela höstlovet)!

KOLLA HEMSIDAN FÖR FLER
FÄRSKA TIPS PÅ
AKTIVITETER
barnimalmo.se

BARNiMALMO.SE

27

BiM testar Frisbeegolf
Frisbeegolf, eller egentligen discgolf, är en variant av golf som
istället för klubbor och boll spelas med discar (frisbees). Banorna (hålen) har olika hinder och svårigheter och målet är att kasta
discen i korgen med minsta möjliga antal kast.
Här i Malmö/Lund startade klubben Spinndisc FK år 2005 och
har nu fyra banor, två i Malmö (Bulltofta Rekreationsområde och
Sibbarp) och två i Lund (St Hans backar och Vipeholm). Deras
banor är gratis att använda och öppna dygnet runt, ta med egna
discar.
Bulltofta är bäst för barn och nybörjare då det också finns en
lättare korthålsbana med 7 hål speciellt anpassad för den som
är liten men även alla andra som bara vill prova. Längden på
hålen där är 20-50 meter. I Lund passar Vipeholm bra för barn
och nybörjare.

Discar

Discar kan man köpa i vissa sportaffärer annars genom klubben, läs mer: spinndiscfk.se. På Bulltofta motionscenter finns
det discar till försäljning och uthyrning.
I början när man vill prova på med barnen går det också bra
med vilken frisbee som helst. Duktiga spelare använder flera
olika discar med varierande flygegenskaper. Det finns distance
drivers, fariway drivers, midrange och putt & approach men
första gången är det garanterat överkurs!

Spelet

Spelet liknar golfen i mångt och mycket. Principen är enkel; att
spela banan med så få kast som möjligt. Första kastet på varje
hål kastas från utslagsplatsen. Vid nästa kast placeras främre
foten där discen stannade. Den spelare vars disc ligger längst
ifrån korgen kastar alltid först. Ett hål är avslutat då discen har
hamnat i korgen.

Discgolf är en snabbt växande sport
och det inte svårt att förstå.
korgen
röd tee
vit tee
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Nybörjarförsök

Umgås och ha kul utom

St Hans i Lund är den mest utmanande banan av de fyra och det
är den vi på redaktionen testar. Svårt? Jajamensan! Kanske skulle
valt Bulltofta istället.... Men banan bjuder på varierad terräng,
öppna gräsytor, trånga skogshål, kraftiga höjdskillnader och fantastiska vyer. Det är verkligen en varierad och vacker bana!

hus!

Banans 18 hål är totalt 1907 meter (från vit tee) och hålen är i
snitt 106 meter (med par 57). Det kan låta kort och lätt med hål
på runt 100 meter men oj oj vad man misstar sig! För barn och
oss mindre talangfulla kastare finns det en utslagsplats närmare
hål (i golfterm röd tee) vilket känns som en välsignelse! Men trots
detta så är denna bana svår för mindre barn men säkert en kul
utmaning för äldre barn och tonåringar. Efter vårt besök har vi fått
veta att snart kommer ytterligare en valmöjlighet, en gul tee som
är ett mellanting mellan bakre svåra vit tee och lättare röd. Så där
svenskt lagom!
Eftersom det är första gången för oss så har vi bara varsin disc
som vi använder hela tiden - det fungerar bra. Men det känns
liksom helt omöjligt att få den lilla runda tallriken att uppföra sig
som vi vill, snurra på rakt fram, hur svårt kan det vara liksom! Vi
försöker kika på de som ser duktiga ut men våra discar vill ändå
inte lyda. Istället har de ett eget liv och uppför sig mer som en
”banan” och som med en missils envishet strävar mot alla snår
och buskar...

Umgås och ha kul utomhus!

När vi summerar kvällen är det inte utan en viss beundran för det
banrekord på 50 som är ungefär hälften så många kast som vi
behövde för att komma i mål…fast det är väl tur att man inte är
proffs direkt!
Vi hade en rolig kväll där på backarna! Många skratt och glada
tillrop när vi energiskt hejar på varandra. Och vilken passande
aktivitet i år när vi ska umgås utomhus med avstånd till varandra.
Vi var långt ifrån ensamma som spelade, det verkar vara väldigt
populärt. En utmärkt umgängesform, ta med familjen, släkten eller
kompisarna och glöm inte vattenflaskan och fikakorgen!
PS Vi använde appen UDisc för att hålla reda på våra reslutat.

We'll be back!

BARNiMALMO.SE
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Svårt att hitta barnböcker
på ditt språk?
Här är ditt bibliotek!

www.varldensbibliotek.se
Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö, i samverkan med Stockholms Stadsbibliotek och Nasjonalbiblioteket i Norge.
Tjänsten finansieras av Kungliga biblioteket och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek, samt av Nasjonalbiblioteket i Norge.

VINTERKUL
PÅ ST
DJUR

SPORT & RÖRELSE
BAD
HYLLIEBADET

Undervisningsbassänger, varmvattenpool för de minsta, relaxavdelning.
Vattenlek med hinderbana, vattenrutschkanor och mycket mer.

BADHUSET I TRELLEBORG

Äventyrsbad med vattenrutschbanor,
virvelkanal m.m. Barnpool. Undervisningsbassänger.

TEATER, DANS
Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
& MUSIKwww.trelleborg.se
Tel 040-34 26 50
www.malmo.se/hylliebadet
RUNDOSUND
BESÖK KÖPENHAMN
Hälsoaktiviteter för blivande och
KOCKUM FRITID

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

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

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

MUSIK

VANNINGEN, VELLINGE

Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, träningsbassäng, bubbelpool
och bastu. Barn under 12 år får
endast bada i vuxens sällskap.
Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

OXIEVÅNGSBADET

Bad, plask och motionssim. Barn
under 9 år i vuxet sällskap. Babysim
och simundervisning.
Var? Fajansvägen, Oxie
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

BURLÖVSBADET

50-metersbassäng (27° C) och
25-meters grund bassäng (29° C).
Lekbassäng för barn upp till 6 år.
Var? Badhusv. 5, Arlöv
040 – 625 61 84
www.burlov.se

PILÄNGSBADET LOMMA

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.
Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

HÖGEVALLSBADET I LUND

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng.
Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

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

ALMVIKS 4H I MALMÖ

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet.
Välkommen att besöka oss under våra
öppettider. Kom så berättar vi mer!
Djuren ses på nära håll då de är inne
i stallet, vardagar kl. 16-17 och söndagar kl. 15-16. Övriga tider då vi har
öppet finns djuren i våra hagar.

VIKINGAR
VIKINGAR &
FESTI

FREDAGSMYS HT 2020

Fredagar kl 14:30-15:30
Ålder: från 7 år ( yngre med vuxen)
Anmälan via länk på hemsidan.
2/10 Läsning på loftet
9/10 Kompisarmband
16/10 Ishockeyturnering
23/10 Bygga drake
6/11 Maffia
13/11 Kaninhoppning
20/11 Göra djurgodis
27/11 Karda o tova

I NATUREN
FILM
KOM &
SE!

KVÄLLSÖPPET HT 2020
Pris 100 kr

AKVARIET, MALMÖ MUSEER

Möt fiskar, reptiler, spindlar och andra
kallblodiga djur öga mot öga. Se
Nemo och hans vänner från korallreven, 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, ormar, 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.
Var? Malmö reptilcenter, Folkets Park
www.malmoreptilcenter.se

TROPIKARIET I HELSINGBORG
Exotiska djur och insekter från olika
delar av världen. Djur som rör sig fritt.
Stor hajtank. Klapp-bassänger där
man får röra djuren. Världsdelsteman
(Sydamerika, Afrika, Madagaskar).
Kafé och butik. Entré: 0–2 år gratis,
3–12 år. 80 kr, vuxen 160 kr.
När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com

SPORT & R

Tisdagar kl 17:00-19:45
Ålder: 12 år och uppåt

Onsdagar kl 17:00-19:45
Ålder: 7 år och uppåt
Torsdagar kl 17:00-19:45
Ålder: 7 år och uppåt

SPORTIGT

v.41 Ulltavla
v.42 Tårtbakningstävling – Fika
v.43 Karva pumpa
v.45 Fixkväll
v.46 Mun- och fotmålning
v.47 Bio på gården
v.48 Fångarna på 4H
v.49 Julpynta stallet

PÅ BIBLIO

MINI 4H FÖR MEDLEMMAR 4-6 ÅR
Tisdag/onsdag kl 15.30-16.30. Vi pratar om djuren, borstar, klappar, matar
och en massa annat kul. Se program
och anmäl via länk på hemsidan.

SPORT & RÖ
BAD

Var? Almviks 4H, Madrigalgatan 2
www.4h.se/almvik/

TEATER, D
& MUSIK
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ÖPPET
ALLA DAGAR!
Vi begränsar antalet gäster per pass för er trygghet.
Med färre besökare på plats kan ni tryggt busa loss!
pas via web/app inte
Biljetter kan endast kö
biljett i mån av plats
via kassan. Köp drop-in
öp via hemsidan.
på leklandet eller förk
Välkommen!

Läs mer om hur vi arbetar för en omsorgsfull öppning på leoslekland.se

