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Med reservation för ändringar och fel i 
innehållet.

HÄMTA  
BARN I MALMÖ 
GRATIS!
Barn i Malmö kan du  
hämta gratis på turistbyråer, 
bibliotek, sportanläggningar, 
förskolor, butiker, museer och 
vård centraler i Malmö-/Lund.
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 
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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

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

3041 0140
TRYCKSAK



FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med olika sport-
prylar, leksaker och spel. Utlåningstiden är 14 dagar.
Alla får låna och allt är gratis!

Fritidsbanken Malmö ligger i det urbana sport- och 
kulturcentret Kampen på Kopparbergsgatan 8. 
Här finns såväl klättercenter som parkour, roller derby 
och en cirkusskola. Vi finns även i Allaktivitetshuset på 
Lindängen, Munkhättegatan 151.

MALMÖ, Kopparbergsgatan 8
När? tis o tors kl 12-18, ons 12-17, fre 12-16

MALMÖ, Munkhättegatan 151
När? mån-fre kl 13-17

LUND, Bankgatan 4, Lund  
När?  tis-fre kl 12-18, lör 10-15

Har ni grejor ni inte behöver längre?
Fritidsbanken tar också tacksamt emot all utrustning 
som ni inte behöver längre och lånar ut den gratis till 
andra personer. I Malmö på Kopparbergsgatan eller i in-
samlingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons 
väg (vardagar 8-22, helger 8-20). 
I Lund Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 (nära Cen-
tralen), 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.

Årets BARNLOPPISAR I FOLKETS PARK 
är tyvärr inställda även under 2021.

Har du testat Fritidsbanken?

Att återanvända 
är smart!

KUL I MALMÖ - För alla barn och ungdomar
Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn 
och unga! Aktiviteterna arrangeras av Malmös fören-
ingsliv och av Malmö stad. Det finns massa kul att 
göra året runt och malmöbor prioriteras som del-
tagare. Spana in hemsidan och hitta din grej! Sport, 
spel, pyssel och en massa annat skoj!
kulimalmo.se



Tipssidan

BIBLIOTEKENS E-TJÄNSTER 
Läs, pyssla och se film hemifrån.
Bibblix  e-böcker för 6-12 år  bibblix.se
Barnens verkstad  filmat hemmapyssel
malmo.se/barnensverkstad
Världens bibliotek  e-böcker och ljudböcker 
på olika språk. varldensbibliotek.se
Sagostunder, boktips och mycket mera
malmo.se/mittbibliotek

STORA HOPPKUDDAR I FOLKETS PARK
I Folkets Park finns två stora hoppkuddar för 
barn att hoppa och studsa på. Här finns 
också ett trädäck med sittplatser där både 
vuxna och barn kan vila benen.
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra
När? Uppblåsta varje dag kl 9-20 (reserva-
tion för ändringar i höst)

CYKELSAFARIBANA I FOLKETS PARK 
Här kan barnen öva på att följa en bana och 
pilar på marken, att väja för andra cyklis-
ter, lära sig vägmärken och rent allmänt 
trafikvett. Kom och testa olika typer av lek-
cyklar! Cykelsafaribanan finns i Folkets Park 
vid den gamla entrén från Norra Parkgatan.
När? alla dagar kl 8-15.

BARNGALAN 2021i LUND Lör 30/10
En fartfylld och rolig gala för barn 6-12 år!
Artisterna som förgyller eftermiddagen är, 
Bröderna Norberg, Dotter, magikern Vilgot 
och the Flying Family mfl. Aktivitetsområde 
med hinderbana, pysselstationer, karaoke-
scen och andra spännande saker. 
Syftet med galan är att skapa en inkluder-
ande och rolig dag för barnen! HSB kommer 
att lämna över en check till Friends som stöd 
till deras fortsatta verksamhet.
Skynda och boka biljetter på barngala.se
När? lör 30/10 kl 13-16.45
Var? Sparbanken Skåne Arena i Lund
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FÅGEL - KOLLEKTIVKOMPANIET
I ett landskap med böljande tyger, 
bris av vingslag och ett plötsligt 
regn bjuds barnen in till att upptäcka 
rörelse, ljud och rum. Hur känns det 
att sväva genom vinden? Behöver en 
vingar då, eller kan det gå ändå?
”Fågel” är en interaktiv dansupple-
velse i gränslandet mellan föreställ-
ning och installation. I ett tryggt och 
spännande scenrum utforskar vi 
tillsammans fågelns rörelsevärld.
För 2-5 år med vuxna. Längd 35 min.

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

VÄRLDENS VAGGVISOR
Kom och lyssna på vaggvisor från 
världens alla hörn och på en rad 
olika språk. De minsta vaggas in i en 
musikalisk, varm och mångskiftande 
atmosfär när Åsa Håkansson och Ro-
berto Amerise skapar fängslande ljud 
på fascinerande föremål. Melodierna, 
sångrösterna, närheten till barnen 
skapar lugn och trygghet.
Längd 30 min.

När? tis 19/10 kl 09.30, 10.45
Var? Palladium, Söderg.15, Malmö 
www.palladium.nu

ALLT SOM ÄR MITT - 
KOLLEKTIVT KNASTER
En cirkusföreställning om konsumtion, 
relationer och viljan att passa in.
I en värld av prylar möter vi tre karak-
tärer som samlar, köper och stolt visar 
upp allt de äger och har. Men de har 
svårt att vara helt nöjda, för plötsligt 
har någon av de andra mer och vipps 
blev det nya gammalt och det fina fult.
Med akrobatik, objektmanipulation 
och jonglering skapas lekfulla koreo-
grafier som undersöker vilka värden 
som driver vår samvaro. 
Passar hela familjen, oavsett ålder 
eller språkkunskap. Från 6 år. 40 min.

När? sön 14/11 kl 12
Var? Palladium, Söderg.15, Malmö 
www.palladium.nu

GRETA GET - 
EN SANITÄR ANGELÄGENHET
I det härliga landet Apolonien, där 
alla är välkomna och lever hälsosamt 
i samklang med naturen, bor också 
den ohälsosamma rockgeten Greta 

Get som äter allt, slösar och förpestar 
som en hel fabrik och lever livet på 
andras bekostnad. Hon har en mage 
av stål och bryr sig mindre om hur 
någon annan har det. Blåsfiskarna 
i havet har däremot problem. Det 
alltmer växande berget av plastpåsar 
håller på att förpesta hela havet och 
blåsfisk efter blåsfisk insjuknar i den 
förfärliga påssjukan! För 3-9 år. 

När? sön 21/11 kl 13, 15
Var? Palladium, Söderg.15, Malmö 
www.palladium.nu

LEDAREN PÅ MALMÖ OPERA
Ledare finns överallt: i skolan, i leken, 
i samhället. Det är skillnad på en 
ledare som har tagit sig rätten att 
bestämma över någon annan och 
en ledare som tilldelats den rätten. 
Har du valt dina ledare, eller har 
de valt sig själva? Operaverkstans 
uppsättning utspelas 1959 i Paris, 
där operans skrevs. Ionescos text 
präglas av ett teatralt uttryck och vävs 
med hjälp av maskspel samman med 
den franska kompositören Germaine 
Tailleferre’s lekfulla musik. Maskerna, 
som utgör en viktig del i spelet och 
scenografin skapas i huvudsak av 
publiken. Tillverka din egen mask inn-
an föreställningen! Publikens masker 
kommer att hänga i scenografin.
Från 10 år. Längd 40 min.

När? 10/11-11/12
Var? Verkstan, Malmö Opera 
www.malmoopera.se

TENNSOLDATEN & PAPPERS
DANSÖSEN
Vi spelar H.C. Andersens saga i en 
helt ny form. En storslagen teaterupp-
levelse för hela familjen på den lilla 
teatern i Kirseberg. Från 7 år. Längd 
75 min.

När? 2/10-20/11
Var? Malmö Stadsteater på Kirse-
bergsteatern, Kronetorpsgatan 1 
Malmö

ÖGONVITTNEN
Ögonvittnen är en prisbelönad 
teaterföreställning som levandegör 
vittnesskildringar från Förintelsen och 
ger dem nytt liv i två versioner som 
gestaltar överlevarna Stefan Zablocki 
och Lea Gleitmans egna berättelser. 
Från 12 år. Längd 60 min.

När? 9/11, 18/11, 25/11
Var? Malmö Stadsteater, Studio

HUR GICK DET SEN?
Av Tove Jansson. På scen möter ni 
berättelsens huvudkaraktärer i form 
av tre dockor; Mumintrollet, Mymlan 
och Lilla My som tillsammans med 
skådespelaren tar sig hela vägen hem 
till Muminmamman. Dansarna ger 
landskapet liv och tillsammans med 
musiken blir det en äventyrlig resa. 
Från 4 år. Längd 40 min.

När? 12/9, 19/9, 26/9
Var? Teater Sagohuset, Stenkrossen 
Kastanjegatan 13, Lund

FIKA MED FASTER DETTAN
I Fika med faster Dettan vill vi prova 
ett nytt grepp, en föreställning för 
3 generationer. Vi önskar att barn, 
vuxna och seniorer- tillsammans, skall 
uppleva denna varma och humoris-
tiska föreställning. Fika med faster 
Dettan spelas som caféteater med 
paus där publiken har med sig egen 
fika. Från 9 år. 90 min.

När? 29/9, 2-3/10, 6/10, 9/10
Var? Teater Sagohuset, Magle Kon-
serthus, Lund

SPÖKET PÅ CANTERSHUS
En fartfylld föreställning med hela 
Moomsteaterns ensemble – ett 
familjeäventyr som inte bör missas 
– om att inte synas men vilja ses. En 
modern familj köper att slott med 
anor för att komma ifrån det gamla 
livet och börja om. Det visar sig att 
där finns kvarlämnad personal och 
framför allt ett tjurigt spöke. Hur ska 
de kunna enas om utrymmet eller 
ens komma överens? För spöket vill 
ha familjen därifrån snarast möjligt 
men de är fast beslutade att stanna. 
Lösningen är en vacker kombination 
av magi och sanna känslor. 
För alla från 9 år. Längd 90 min.

När? 13/11-23/1
Var? Moomsteatern, Folkets Hus 
Malmö

MALMÖ FOLKFEST: 
SIGRID OCH DRAKEN
I föreställningen träffar vi 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! För 3-10 år. Längd 60 min.
Fri entré men boka biljett.

När? 23/10 kl 13
Var? Kanalscenen, Malmö Live

BARNiMALMO.SE6



LEDAREN

Har du valt dina ledare, 
eller har de valt sig själva?  

VERKSTAN
Nypremiär 10 november
Spelas till 11 december
Från 10 år

OPERAVERKSTAN PRESENERAR LITE STOLT

Trygghet 
framför allt!
Biljetter på
malmoopera.se

Efter en pjäs av Eugen 
Ionesco med musik av 
Germaine Tailleferre



Hösten på Barnens Scen!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 på 
www.barnensscen.nu eller tel: 040-709 91. Biljetter vardagar 35-55:- och helg 50-70:-.

MOTSATSER - 
EMBLA DANS & TEATER
En ösig dansföreställning om motsat-
ser där vägen är viktigare än målet. 
På sin resa från förskolegården in till 
barnen stöter dansarna på ett myller 
av motpoler av olika slag. En värld 
som inte bara är svart eller vit utan 
en värld där livet är klurigare än så. 
För 3-5 år. Längd 45 min. Utomhus, 
framför Barnens Scen, Fri entré.

När? 25/9, 27/9

DOS VERTERBUK - 
OM TRÄDET SOM NÄSTAN DOG
Den kloka gamla ordboken, Dos Ver-
terbuk, vars krona består av bokstäver 
och ord – på jiddisch. Plötsligt en dag 
börjar boken tappa sina ord och trädet 
mår allt sämre och sämre. Följ med på 
ett musikaliskt och språkligt äventyr 
där barnen hjälper till att rädda trädet. 
Sångerna framförs på både svenska 
och jiddisch. För 3-7 år. 30 min.

När? 26/9

HUD - KROPPSKLUBBEN
En interaktiv dansföreställning. 
Barnen ges mod att våga närma sig 
varandra i ett tryggt och lekfullt rum. 
De får en upplevelse av att rikta sitt 
fokus och sin upplevelse till huden 
och uppleva sin egen kropp och sina 
omgivningar på ett nytt sätt. Vi provar 
oss fram tillsammans så alla barn ska 
känna sig tryggare, säkrare, varmare 
och närmre sin egen och andras hud! 
För 7-9 år. Längd 45 min.

När? 28-30/9

MYRA OCH SNIGEL 
Möt två udda karaktärer insvepta 
i ljuvlig klassisk musik och vårlig 
grönska. En dansant föreställning 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. För 3 - 5 år. Längd 40 min.

När? 1-3/10, 30/11

EN RESA TILL KLANGERNAS 
LAND - ELIAS FAINGERSH
Vad är musik? Var hittar vi den? Var 
kommer den ifrån? Vad är skillnaden 
mellan musik och ljud? Resan till 
klangernas land görs med hjälp av 
ett magiskt fantasitåg som kan resa 
under vatten, i luften, i rymden och 
även i tiden. Salongen blir till en tåg-
vagn och alla däri blir föreställningens 
medpassagerare. Från 5 år. 45 min.

När? 10/10

MITT LILLA STORA RUM - 
MEMORY WAX
Vad är det här och vad är det där? 
Undrar Daniel och upptäcker att 
fantasin finns i allt och överallt. Allt 
kan hända och allt kan ändras när det 
vardagliga blir dans. Det börjar med 
att Daniel vaknar, för så brukar det ju 
börja. Är det täcket som skakar, kna-
kar och brakar? Aha, det är leken som 
vaknar! För 2–5 år. Längd 30 min.

När? 12-16/10, 26-28/10

VART TOG MIN IGLOO VÄGEN? - 
BOULEVARDTEATERN
En dag när Oolik sitter i sin igloo 
börjar det droppa på henne. Håller 
den på att smälta? En föreställning 
om klimatförändringar. Att tänka på 
och tala om - och vad vi kan göra åt 
det. Föreställningen är mycket visuell 
och karaktärerna pratar ”igloo-iska”, 
ett låtsasspråk som gör föreställ-
ningen tillgänglig för både hörande 
och icke-hörande samt även de som 
har stora utmaningar i det verbala 
kommunicerandet. Publiken sitter i en 
igloo av tyg. Från 3 år. Längd 40 min.

När? 17/10

TRÅKMÅNSAFTON - 
KOMPANI GIRAFF
Cirkusföreställning. Antti får veta att 
det precis som Julafton och Midsom-
marafton också finns en Tråkmånsaf-
ton. Den dagen på året då man ska ha 
tråkigt och den infaller just i dag. Till-
sammans med vänner utforskas fina 
tråkmånstraditioner som prylstädning, 
garderobsfiske och badkarsdykning. 
Men hur de än anstränger sig för att 
ha riktigt tråkigt så misslyckas de – 
det blir helt enkelt en alldeles för rolig 
dag. Från 6 år. Längd 45 min.

När? 18-19/10 

MIN EGEN LILLA LITEN - 
SMÅLANDSOPERAN
En nyskriven barnopera. En berättelse 
om närhet och längtan, hopp, saknad 
och villkorslös, evig kärlek. Varelsen 
bor ensam i en grotta och allt känns 
hopplöst. En dag kommer det dock in 
en gnista i den mörka grottan, och en 
ny värld öppnas upp. Ett musikdra-
matiskt verk, som även innehåller im-
provisation. Från 5 år. Längd 40 min.

När? 22/10

DE OVÄNTADE GÄSTERNA
Med sång, dans och musik spelar 
Mao Zybamba och Lamine Cissokho  
i en interaktiv historia upp tre gäster 
som symboliserar rikedom, kärlek 
och makt. En dag dyker de tre upp i 
en by och blir inbjudna att bo hos en 
familj. Vad händer då? Hur påverkas 
familjen av de olika gästerna? Barnen 
får sjunga, dansa och uttrycka sina 
åsikter till tonerna av flera traditionella 
instrument från Västafrika.
Från 6 år. Längd 40 min.

När? Världsfolkmusikdagen 24/10BARNiMALMO.SE8



Hösten på Barnens Scen!Hösten på Barnens Scen! MALMÖ PUPPET DAYS - 
INTERNATIONELL 
DOCKTEATERFESTIVAL 
30/10 - 7/11
Upplev familjeföreställningar med 
professionella dockteatergrupper 
från Bulgarien, Italien, Slovenien, 
Spanien, Sverige coh Tyskland. Det 
erbjuds också en rad workshops 
där du och din familj får tillverka 
egna dockor tillsammans med 
artisterna. Två av festivalkvällarna 
arrangerar vi PuppetJam, ett slags 
Caféteater där de internationella 
artisterna improviserar och berättar 
om animering med dockor. 
Biljetter: 35:- (vard) 50:- (helg). 
Workshops och JAM är gratis.
Mer info och förhandsbokning av 
biljetter via www.barnensscen.nu

VARGEN MINSK OCH MARIO-
NETTERNA - KABARÉ PÚPALA
En marionettföreställning från Berlin 
där den lilla vargen Minski med en 
hjälpande hand från dockspelaren 
skojar med sin publik och låter oss 
möta en blyg men mycket musikalisk 
kanin, ett par kärleksfulla möss, en 
dinosaurkyckling som lägger ett mys-
tiskt ägg, en olympisk tyngdlyftare, ett 
skelett som blir förälskat och några 
till i en talrik och färgfull internationell 
marionettkollektion. Ordlöst till musik. 
Från 3 år. 40 min. Följs av workshop.

När? 30-31/10, 1/11

HARLEQUINADES - 
TEATRO BAMBAMBIN
En klassisk skämthistoria i den Italien-
ska docktraditionen. Möt huvud- 
personen Harlequin och en rad andra 
Commedia dell´arte´- karaktärer i 
en humoristisk och fartfylld pjäs.
Dockspelaren Paolo Rech har med 
succé gett denna föreställning vid 
internationella Dockteaterfestivaler i 
mer än 20 länder. Spelas på lättför-
ståelig engelska efter introduktion på 
svenska. Från 4 år. Längd 45 min.

När? 30-31/10

FILIFJONKAN SOM TRODDE PÅ 
KATASTROFER - STATE PUPPET 
THEATRE BOURGAS
En vacker historia som på ett poetiskt 
och roligt sätt berättar om en konstig 
Filifjonk som bor ensam på en avläg-
sen nordlig strand. Hon är så rädd 
för katastrofer att hon praktiskt taget 
aldrig törs lämna sitt hus. Den enda 
levande varelse hon ibland stöter på 
är hennes granne Gafsan, som inte är 
mindre konstig hon. OBS. Föreställ-
ningen spelas med inspelad bulgarisk 
berättarröst och svensk textning. Från 
10 år. Längd 55 min.

När? 30/10

BALLS 3 - 
PRO RODOPI ART CENTRE
Dockteater. I en ödelagd kubis-
tisk värld funderar en ensam 
överlevande kvinna på om hon 
kan sätta ihop allt det förstörda och 
skapa en ny och vacker rund jord. 
Ett konstnärligt samarbete mellan 
internationellt prisbelönta teatrar. 
Ett överraskande visuellt fysiskt 
icke-verbalt scenäventyr. 
Från 7 år. Längd 45 min.

När? 31/10

DOCKTEATERVERKSTAD 
WORKSHOP
I foajé och scenrum kan du prova 
på olika tekniker för att tillverka en 
teaterdocka tillsammans med de 
professionella dockmakarna och
internationella artisterna. Tag sedan 
med din docka hem och spela med 
den! Gratis men besökarantalet är 
begränsat till 30, föranmälan krävs på
www.barnensscen.nu. Från 3 år. 

När? 1/11 

MADAME ROT - STAFFAN 
BJÖRKLUNDS TEATER
Tre rotfasta sommarhistorier om Gum-
mor och Gubbar med fingrar i jorden 
och sinnet i skyn! Om en äkta Morots-
madam av ädlaste rotfruktstam! Och 
Gammelrot, långtifrån ung. Men knölig 
och tjock och tung! Här gifts det och 
skiljs det, hej o hå! För körsången får 
Potäterna stå! Följs av workshop. 
För 5-8 år. Längd 45 min.

När? 2/11

HUR MÅNGA UNIVERSUM RYMS 
I ETT KLASSRUM?
En dockteaterföreställning av Ölands 
Dramatiska Teater om lågstadiebarns 
drömmar, ängslan och vad som händer 
när drömmarna blir synliga. En magisk 
resa genom inre och yttre världar med 
grupptryck, läxor och krav, samtidigt 
som vingar kan fällas ut och rymden 
öppna sig oändligt i en.  Att känna sig 
sedd och känna igen sig i. 
För 6-10 år. Längd 40 min.

När? 2-3/11

VARFÖR INTE! - 
DOCKTEATER SESAM
Hur är det att vara annorlunda på 
en plats där alla tänker likadant, gör 
likadant och ser likadana ut? Hur 
beter sig en grupp som ser dig som 
annorlunda och främmande? Måste 
man bli precis likadan som alla andra 
för att bli accepterad? Blandat skåde-
speleri, skuggspel och rörelse. 
För 2-9 år. Längd 45 min. Efteråt 
Workshop i skuggspel kl 13-16 
(fri entré men föranmälan krävs)

När? 4/11

Tråkmånsafton

Filifjonkan

Motsatser

Balls 3 forts. på sid 10 >>>



WORKSHOP I SKUGGSPEL - 
DOCKTEATER SESAM
Utforska ett nytt uttrycksmedel och 
väck din skaparlust! Lär tekniken och 
skapa skuggfigurer och skuggscener, 
hur man får liv i skuggfigurerna och 
hur man berättar en historia. Då man 
agerar bakom en skärm blir det lättare 
också för de blygare barnen att berät-
ta sin historia. Från 6 år. Längd: 3 h. 
Fri entré men föranmälan krävs!

När? 4/11

HAR DU HÖRT ATT ROSIE BITIT I 
GRÄSET? - PYGMÉTEATERN
En pjäs om livet och döden. Med 
mycket humor och lite sång och 
musik tar vi oss an de stora frågorna! 
Vart kommer man när man dör? Vad 
händer på en begravning? Var finns 
själen? Hur ser Gud ut? Om hon nu 
finns, vill säga. Vad blir man i nästa 
liv? En blomma? En älg eller en äng-
el? Inte blir man väl en pipande varm-
korv?!! För 4-10 år. Längd 35 min.

När? 5/11

DON’T TOUCH MY HANDS! - 
SOMBRAS CHINAS
Full av häpnadsväckande visuella 
effekter i en rad små korta historier, 
både humoristiska och poetiska. 
Oftast gömmer sig skuggspelare 
bakom en skärm, men här är det 
tvärtom! Valeria utför sin skuggkonst 
framför skärmen. Valeria Guglietti är 
en världskänd fenomenal artist i sin 
genre. Från 2 år. Längd 45 min. 
Följs av workshop.

När? 6-7/11

PAPER ’N MUSIC - 
TEATRO PAPELITO
En ordlös internationell familjefö-
reställning med otroliga animerade 
pappersfigurer som rör sig till musi-
kens rytmer och man försöker få liv i 
dem. Med hjälp av en sax blir de små 
pappersvarelserna medspelare i en 
minimalistisk, lekfull musikalisk show 

utan särskild historia, de korta sce-
nerna blir delar i ett visuellt animerat 
papperscolllage. Följs av workshop. 
Från 3 år. Längd 35 min.

När? 6-7/11

BUBBLANDE TONER
Musikern Anders Larsson sjunger om 
solen, gräset och havet och avväger 
noga när det känns tryggt nog att 
förändra musiken förlopp utifrån 
barnens reaktioner. Under en glad 
musikstund spelar han på strängin-
strumentet mandola, loopar kompet 
på sin looppedal, blåser såpbubblor 
och härjedalspipa och pratar lite med 
nallen. OBS. två olika versioner, för 
0-2 år resp. från 3 år. 20 resp. 35 min.

När? 8/11, 5/12 

JAG VILL HA MIN HATT! - 
OBANTEATERN
En mycket rolig och dramatisk 
föreställning. 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. Det är en kort 
och mycket kärnfull berättelse, som 
brutalt visar på vikten av att inte ljuga. 
För 5-10 år. Längd 35 min.

När? 9/11

EN STACKARS LITEN HAJ - 
OBANTEATERN
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. För 4-8 år. Längd 35 min.

När? 10/11

SPÖKFARFAR - OBANTEATERN
Eriks farfar har just gått bort. Hans 
föräldrar försöker förgäves trösta och 
förklara. Så en natt står farfar i hans 
rum. Farfar har blivit ett spöke. Till-
sammans ger de sig ut på ett äventyr 
fullt av minnen. Erik kommer fram till 
att farfar alltid kommer att vara med 
honom. För 4-7 år. Längd 35 min.

När? 11/11

DET VAR DET FRÄCKASTE! - 
OBANTEATERN
En dag tittar den lille mullvaden upp 
ur sin håla för att se efter om solen 
hunnit upp. Då får han plötsligt en 
bajskorv på huvudet. Vem gör något 
sådant? Denna mycket omtyckta upp-
sättning baserad på bilderboken med 
samma namn, firar denna säsong 15 
år! Från 3 år. Längd 40 min.

När? 12/11

TROLLJAKTEN - OBANTEATERN
En modern saga, en trollthriller, om 
främlingsrädsla, vänskap och en 
gammal radio. En fartfylld, fysisk och 
musikalisk föreställning skapad
med utgångspunkt i gamla folksägner. 
Möt gumman, trollet, statsministern, 
hans agenter, jätten som är hypnotisör 
och draken som inte alltid får fyr i 
käften... Från 5 år. Längd 40 min.

När? 13/11

STYRA OCH STÄLLA - 
OBANTEATERN
En mycket rolig föreställning om 
maktbalans i de lättkränktas tid. Två 
malliga kungar möts för att komma 
överens. De har olika uppfattningar 
om allt. Hur ska de göra för att bli 
sams när båda är vana att få sin vilja 
igenom? Ingen av dem vill ju framstå 
som en mes. Man vill ju ha respekt! 
Allt detta leder naturligtvis till många 
fåniga och komiska situationer. 
Från 5 år. Längd 40 min.

När? 13/11

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET - 
OBANTEATERN
Det var en gång en gubbe i randig 
kostym som råkade gå förbi en fruk-
taffär… 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 un-
derfundig teater! För 4-8 år. 35 min.

När? 14/11

GOD NATT ALFONS ÅBERG - 
SAGOFÉN ISADORA
Alfons Åberg vill inte gå och lägga 
sig. Han är 4 år och är snäll i bland 
och busig i bland. Nere på gatan är 
lamporna redan tända och klockan i 10



köket är snart nio. Följ med när Alfons 
ropar på pappa för att han glömt bor-
sta tänderna, är törstig och kissnödig. 
För 2 - 4 år. Längd 25 min.

När? 15/11

SVEMPAS NAPPAR - 
TEATER TRE
En barnkomedi med hög igenkän-
ningsfaktor. En matkabaret om 
bebbe, pappor, korvar och nappar. 
Om kärlek, vardag, upprepning och 
förtröstan. Om småbarnsårens kär-
leksfulla men kravfyllda bebis-service. 
Två människor möts, förälskar sig 
och bygger bo. Snart har de en gosig 
Svempa hos sig. Livet blir nu stökigt 
och styrs av en gullig, men ack så 
dominant liten bebisdiktator. 
För 3-6 år. Längd 35 min.

När? 20/11

SOL & MÅNE - TEATER A&O
Att vakna upp tryggt till en ny dag är 
alla barns rättighet. I ”Sol och Måne” 
kan alla barn oavsett språk och kultur 
känna igen sig i att det kommer en ny 
dag då solen går upp, och det kom-
mer en ny natt då månen visar sig. 
En stämningsfull, rolig, nästan ordlös 
föreställning. För 2-5 år. 30 min.

När? 25-27/11

SAGAN OM VANTEN - 
FRISCENKONST
Finns det hjärterum så finns det stjär-
terum och i en vante kan alla samsas 
och få plats. Sagan om Vanten är en 
folksaga från Ukraina som handlar 
om den borttappade vanten som blir 
till ett ombonat hem för alla som går 
förbi. Den handlar också om gästfrihet 
och anpassning till allas våra olikheter. 
Dockteater. För 3-7 år. Längd 35 min.

När? 29/11, 2-3/12, 18/12

RO, RO - SAGOFÉN ISADORA
En föreställning om stora drömmar 
för de allra minsta. Från de djupaste 
vatten till sprakande drömmar. En ny 
dag, en ny värld, ett nytt under. Ljud, 
ljus och en skådespelerska på scen. 
För 0-11 mån. Längd 20 min.

När 1/12

JULKUL MED VÄRLDENS STRUL 
- ALLAN, ANDERS & LIDIJA
Julen är en tid för musik och sång, 
nära och kära, ljus och värme, kärlek, 
fröjd och lugn, men… I verkligheten är 
det massor som kan gå fel och olika 
saker som lurar bakom hörnet för att 
stoppa julen! Allt börjar med ett sam-
tal från självaste tomten som ringer 
sina medhjälpare att alla klappar är 
borta… Kan de finna klapparna i tid 
för att fira jul? För 4-6 år. 45 min.

När? 4/12

GRANEN - FRI SCENKONST
H.C. Andersens saga om granen som 
längtade bort. En populär klassiker 
i juletid! Storken kommer till Granen 
i skogen och berättar om hur andra 
granar blivit båtmaster och numera 
seglar på haven. Och när sedan spar-
varna säger att en del granar får flytta 
in till människorna och bli smyckade 
med ljus och glitter blir Granen nästan 
sjuk av längtan. För 4-13 år. 45 min.

När? 9-11/12

Paper 'n Music

Madame Rot

Don't touch my hands!

Sagan om det röda äpplet

Svempas nappar

Sol & Måne

Julkul med världens strul



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

BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar. Discgolfbana 
18 hål. 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, Natursti-
gen 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 strand-
ängar med många fågelarter. Det 
finns flera stigar för promenader och 
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km. 
En av stigarna är tillgänglighetsanpas-
sad. Skåneleden passerar. Stor del av 
området är naturreservat. Flera iord-
ningställda rastplatser med bänkar, 
bord och i vissa fall grillplats. 
Vid den västra parkeringen finns en 
hinderbana för stora och små barn. 

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

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
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

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

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, 
en svåråtkomlig grotta och en unik 
mosse. Skåneleden passerar genom 
området. Flera iordningställda rast-
platser och vindskydd i området.

Var? Klåveröds naturområde. 
(Nära Söderåsens Nationalpark) 
www.skanskalandskap.se

SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
& NATURUM
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.

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

FRILUFTSFRÄMJANDET
Kul i skogen för alla åldrar. 
Skogsströvarna 7–9 år, Skogsmul-
le 5–6 år, Skogsknytte 2–4 år och 
Skogsknopp 1–2 år. Häng med oss 
ut! Vi erbjuder härliga naturupplevel-
ser genom en mängd små och stora 
friluftsäventyr! Tel. 040-27 11 21.

www.friluftframjandet.se

Upplev naturen med 
naturum Skrylle

Aktuellt program finns på lund.se/naturum  

Ta busslinje 159 till Dalby Söderskog,  
Skrylle och Trollskogen.  
Se reseplaneraren på skanetrafiken.se
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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 natu-
ren, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats, 
promenader eller löpning, grillplatser 
som kan förbokas, naturum, kul linba-
na och mycket mer.
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 på 
www.evenemang.lund.se. 

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

NATUR FÖR DE MINSTA
Varje fredag tom 5/11 kl 10-11. 
För barn (0–5 år) och vuxna. Vi upp-
täcker naturen tillsammans, leker och 
pysslar. Ibland går vi iväg på en liten 
utflykt men det går bra att ha med 
vagn. Kostnadsfritt, ingen föranmälan. 
Samling: utanför naturum Skrylle.

Lör 25/9 & Sön 26/9 kl 13-15
VILDA ÄTLIGA VÄXTER 
Pontus Dowchan visar smakliga 
växter från naturens skafferi.
Efter en insamlingspromenad med
matnyttiga tips brygger vi te över öp-
pen eld. Ta med egen mat om du vill. 
För alla åldrar, vuxen som barn.
Fika vid elden, grillmöjlighet finns. 
Föranmälan: naturum@lund.se

Lör 25/9 kl 10-12
VATTENEXPERIMENT
Hur fungerar ytspänning och varför 
behöver alla djur vatten? 

Sön 26/9 kl 10-12
UNDER YTAN 
Håvning i salamanderdammen. 

Lör 2/10 
NATURUM SKRYLLE 30 ÅR! 
Välkommen på födelsedagsfika, 
aktiviteter och en titt på nya naturum. 
Mer info på lund.se/naturum

Sön 3/10 kl 11-12 & 13-14
GEOLOGI FÖR SMÅ ÖRON 
Vad är en sten och hur såg det ut i 
Skrylle på dinosauriernas tid? 

Lör 9/10  kl 13-15
LANDART
Vi gör hållbar och tillfällig konst i 
naturen, med naturen. 

Sön 10/10 kl 11-12 & 13-14 
PINNKOMPISAR
Med fantasi och pyssel fixar vi kompi-
sar i skogen. 
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Patrik & Marie - nya ägare till Jump

& LUND

GULT LÖVMOSSA GRANKOTTE SVAMP BLOMMA

GRÖNT LÖV PINNE GRANBARR BÄR TALLKOTTE FJÄDER

STEN

SPELA NA T UR BINGO!
Kul utomhuslek för alla barn! 
Det funkar toppen att använda en tom äggkartong som "bingobricka". 

Hitta sakerna på bingobrickan i naturen och lägg i äggkartongen på 
rätt plats. När man fyllt en rad ropar men "BINGO".  Vill man kan 
man fortsätta och fylla hela spelplanen.

Bingobricka: Klipp ut och lägg i en tom äggkartong.

BARNiMALMO.SE14
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STEN
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MODERNA MUSEET
Ett av Europas ledande museer för 
modern och samtida konst, med en 
samling från 1900-talet och framåt. 
Moderna Museet Malmö visar samti-
dens 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. 

WORKSHOP ”LJUDLANDSKAP”
är ett samarbete mellan Inkonst, Inter 
Arts Center och Moderna Museet 
Malmö och genomförs under ledning 
av konstpedagoger från Moderna 
Museet Malmö och medverkande ur 
den experimentella operanThousand 
Times Yessom har premiär på Inkonst 
den 8 oktober. 
Ljud finns överallt! Vissa hör vi så 
ofta att vi kanske inte lägger märke 
till dem – ljudet av trafik, fågelkvitter 
eller ljuden av dina egna steg. Under 
två workshoppar lyssnar, samlar och 
spelar vi in ljud tillsammans för att 
sedan komponera ihop dem till ett 
gemensamt Ljudlandskap.
För barn och unga 12-15 år. 
Obs! Begränsat antal platser. 
Föranmälan senast 17/9 till 
assistent.malmo@modernamuseet.se. 
Anmälan gäller båda tillfällena. 
Denna workshop är på Inter Arts 
Center o Inkonst, gamla Mazettihuset 
i Malmö, Bergsg. 29.

När? 21/9, 28/9 kl 15.30–17.00.

GALLERIHELGEN
Måleri för barn mellan 2–4 år. Vi an-
vänder fingerfärg, penslar och staffli. 
Fokus på barnens utforskande av färg 
och vad som händer när man blandar 
färger. Vi börjar i John Zuriers utställ-
ning Åter fjärran för att tillsammans 
titta och prata om några verk och går 
därefter in i verkstan.
Obs! Begränsat antal platser. Ett barn 
och en vuxen per anmälan. Föranmä-
lan workshop senast 24/9 till 
assistent.malmo@modernamuseet.se. 
Om ni önskar se utställningarna krävs 
förbokad biljett.

När? 25/9 kl 14.30–16

BÄSTA BIENNALEN 2021 
kl 10–12 Visning och workshop med 
konstnären Eric Magassa. Från 6 
år. Obs! Begränsat antal platser. 
Föranmälan senast 3 november till 
assistent.malmo@modernamuseet.se. 

Ange vilken av dagarna du vill delta.
Kl 13–15 Verkstad med konstnären 
Eric Magassa. Drop in i mån av plats.

När? 6-7/11 kl 10-12

FAMILJEVERKSTAD
Från 5 år.
När? 28/11, 19/12 kl 11.15-15. 

JULLOVSVERKSTAD
Från 5 år.
När? 28-30/12 kl 11.15-15. 

Museet har fri entré men för att säkra 
din plats och undvika köer, rekom-
menderar vi förbokning av biljett. 
Det gäller även barn och övriga med 
fri entré. Biljetten gäller för samtliga 
utställningar.

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
Nu öppnar vi vår skapande verkstad 
igen. För alla åldrar och utan kostnad.

HELGVERKSTAD
Begränsat antal platser.

När? lör/sön i september kl 11–16.30

HÖSTLOVSVERKSTAD 
Håll utkik på hemsidan.

Öppet alla dagar 11-17 (ons 11-21)
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM
På Slottsholmen finns en av Sveriges 
största konstsamlingar som främst 
består av konst, konsthantverk och 
konstindustriföremål från Norden från 
1500-talet fram till idag. Men även 
internationell konst. 
Ibland ordnas 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, Malmö-
husvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer

MALMÖ MUSEER
Välkommen till Malmöhus Slott, Tekni-
kens & Sjöfartens Hus, Kommendant-
huset m.m. Entréavgift museiområdet 
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på Malmöhusvägen (gemensam bil-
jett) med Slottsholmen och Teknikens 
och Sjöfartens hus. Olika kreativa akti-
viteter för barn på helger och skollov. 
Malmö Museer erbjuder många olika 
utställningar, program och aktiviteter 
som riktar sig till barn och unga. Ak-
variet. Båtlekrummet. Vattenvetarklub-
ben. 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. 
Föranmälan krävs.

När? lördagar i okt/nov kl 13-16
Var? Studiesalen 

BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG
Bygg och programmera LEGO-robo-
tar tillsammans med Malmö Uppfin-
narförening. 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? söndagar i okt/nov kl 13-16
Var? Studiesalen 

Öppet alla dagar kl. 10–17. 
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM
Roar såväl gammal som ung. Vuxna 
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de 
leksaker man själva minns från sin 
barndom.
Vuxna 80 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 40 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 monter-
utställningar. 500 kvm med tusentals 
leksaker från 1960-talet till idag, 
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och 
rörliga effekter. 95 kr för vuxen. 75 kr 
för barn (2-12 år). 

När? Tors-sön kl.12-16 
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg 
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com

BARNiMALMO.SE16



Barnvänliga 
Kulturen i Lund
• Spännande höstlovsaktiviteter 

• Cirkusutställning för vuxna & barn

• Familjeverkstäder

• Melodinosauriefestival 20 nov

• Lekutställning Elsa Beskows sagovärld 

• Styltor, träsvärd, dragkampsrep

• Lekplats

• Historiska hus och interiörer

• Gratis inträde 0–18 år!

Foto: Anna Cedermarker www.kulturen.com

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

Moderna Museet Malmö | Ola Billgrens plats 2-4 
www.modernamuseet.se

Barn-i-malmo_nr1_128x85.indd   1Barn-i-malmo_nr1_128x85.indd   1 2020-01-21   11:55:342020-01-21   11:55:34

Välkommen 
på höstlovs-

verkstad 2-5/11,  
Bästa Biennalen-
workshop 6-7/11

(Eric Magassa)
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KULTUREN I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01 www.kulturen.com

Fri entré för besökare 0-18 år. Vuxen 
90 kr, pensionär 70 kr, student 45 kr. 

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. Barnen kan 
leka, klättra, åka rutschkana och gå 
på upptäcktsfärd!

Lör 25/9 kl 13.00–14.30 
FAMILJEVERKSTAD 
Blekinggårdens veddockor. Drop-in, 
ingår i entréavgiften.  För barn från 5 
år, i vuxens sällskap.

Lör 9/10 kl 13.00–14.30 
FAMILJEVERKSTAD 
Djurmasker. Drop-in, ingår i entréav-
giften. Från 5 år, i vuxens sällskap.

Lör 23/10 kl 13.00–14.30 
FAMILJEVERKSTAD 
Punkiga tygfigurer. Drop-in, ingår i 
entréavgiften. För barn från 5 år, i 
vuxens sällskap.

HÖSTLOV PÅ KULTUREN
www.kulturen.com/hostlov
Öppet kl 10–16 hela höstlovet (30/10-
7/11). Hela museet kvällsöppet till kl 
20 på onsdagen. Förköp till en del 
aktiviteter, biljettsläpp 1/10.

Lör 30/10–sön 7/11 kl 10.30–12.30
SPÖKPYSSEL
Drop-in, ingår i entréavgiften. Lämpligt 
för barn 3-6 år, i vuxens sällskap. 

Lör 30/10, sön 31/10, fre 5/11, lör 6/11 
& sön 7/11 kl 13.30–14.00 
RYSLIGA STÄLLEN
Visning för barn från 6 år, i vuxens 
sällskap. Förköp www.kulturen.com.

Mån 1/11–4/11 kl 13–13.30 o 14.30–15
JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA 
SPÖKJAKTEN 
Utomhus. För barn från 5 år, i vuxens 
sällskap. Förköp www.kulturen.com 

Tis 2/11 & tors 4/11 kl 11 o 12.30
TROLLERISKOLA MED MAGISKE 
MÅNS
För 7–8 år respektive 9–12 år. 
Förköp på www.kulturen.com 

Ons 3/11 kl 18–20
LÄSKIG FICKLAMPSPROMENAD 
i museiparken. För barn 6–12 år, med 
medföljande vuxen. 
Drop-in, ingår i entréavgiften. 

Lör 6/11 kl 13 och 15 
MAGI MED MALIN NILSSON 
45 minuter magisk show för både 
vuxna och barn. 
Förköp på www.kulturen.com

Lör 20/11 kl 13–14
MELODINOSAURIEFESTIVALEN 
MED PAPPA KAPSYL 
Musik, humor och interaktivitet i en 
härlig show där publiken röstar fram 
vinnarlåten. 
Förköp på www.kulturen.com 

UTSTÄLLNINGEN CIRKUS
Vår utställning "Cirkus" passar bra för 
olika åldrar att titta på tillsammans. 
Dessutom finns en rolig utklädnings-
hörna i utställningen! Vill du vara 
cirkusprinsessa, cirkusdirektör eller 
clown?

LEKUTSTÄLLNING PÅ 
LIVETS MUSÉUM, LUND
Livets museum är ett medicinhisto-
riskt museum i Lund. Här kan du lära 
dig om hur kroppen fungerar, och 
dessutom kan du titta på den tillfälliga 
utställningen "Att träna kroppen – från 
Ling till Schwarzenegger". 
I utställningen Lek och aktivitet får 
man dra, röra eller lyfta på det mesta.
Kanske kan 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

Familjeverkstad Djurmasker

Familjeverkstad Veddockor

Familjeverkstad Punkiga tygfigurer

Magi med Malin Nilsson

Trolleriskola med Magiske Måns

Melodinosauriefestivalen Foto: Nelly Hercberg, Jessica Ljung, Anna Bauer, Lars Brundin
18



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

Upplev vår Upplev vår 
värld av sagor värld av sagor 



LEK & KUL INNE

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
www.kulimalmo.se

LEOS LEKLAND 

STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP

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.

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, klättra uppför vulka-
nen och testa våra andra attraktioner! 
Vi har dessutom en minivärld för de 
allra minsta gästerna.

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 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 1-17 år från 169 kr 
Rabatterat vid köp av 5- och 10-kort 
samt årskort. Entrén gäller 3 tim.
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19  
www.leoslekland.se/

FUNNYS ÄVENTYR
Barnens eget kulturhus - en värld full 
av sagor. Tänk dig ett sagolandskap 
där du kliver rätt in i några av våra 
mest älskade barnböcker. Titta in i 
Alfons kök. Hoppa i höet hemma hos 
Pettson och Findus. Åk tillbaka till 
vikingatiden hos Halvdan och Meia. 
Hälsa på i Mumindalen. Och lär känna 
den vanliga men ovanliga flickan 
Funny! I våra sagolandskap finns det 
skojiga rutschbanor, knepigt pyssel 
och en massa roliga saker att göra!
Entré: 0-2 år gratis. 2-15 år 150/165:-. 
Vuxna 175/195:-. Årskort finns.

När? Tisdag-söndag kl 10-17
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg 
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se 

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, lek, busa, stoja, spring, pyss-
la, mys och knasa dig så mycket du 
vill. Priser: Vuxna gratis. 1-17 år vard. 
139:-/helger o lov 179:-.  

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

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. 74 trampoliner med olika storlek 
och svårighetsgrad. Ninja course, 
skumzone, free area, wallrun, mini 
kids, dodgeball mm. Boka gärna i 
förväg. Entré: 2 tim (1 tim helg o lov): 
1-3 år 85:-, från 4 år 99:-. Extra timme 
55:-. Nyrenoverade kalasrum.
Hyr hela Jump - läs mer på hemsidan.

När? Mån-tors kl 14-19, fre-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. 072-0011885
www.sportcentersyd.se/clipnclimb/
 

LEKLANDSFABRIKEN, 
LÖDDEKÖPINGE
Stor lekställning med 7 st rutschkanor 
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges 

högsta inomhusrutschkana som 
startar på 13 meter. Många av aktivi-
teterna som är i vår stora lekställning 
hittar ni inte på andra lekland. Säker-
heten 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, från 2 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tors-sön kl 11-18
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 kalas-
paket. Entré: Barn 1 år: 100 kr, Barn 
2-15 år: 120 kr, Vuxen & barn under 1 
år: Gratis.

När? fre-lör 10-18 JUST NU! Stängt
Var? Fältspatsvägen 1a, Lund

EXTREMEZONE
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninjaba-
nor och VR Arena på Entré i Malmö. 
Extremezone är byggt för att attrahera 
barn, ungdomar och vuxna! 
Du skall vara minst 7 år för att använ-
da vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.

Entré: Mån-tors 2 tim 99:-, fre 145:-. 
Helg/lov 3-99 år 1 tim: 145:- (extra 
timme 59:-).  Boka i förväg!

När? Höstens öppettider: Tis-ons 
kl 11-20, övriga dagar 11-19
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

RUSH TRAMPOLINPARK
Ny trampolinpark i Bounce gamla 
lokal. Stor freejumping-area, en High 
Performance & Wallrunning-del, en 
platsbyggd parkourarena (stans enda) 
och en utmanande Obstacle Course 
(X-park). Café. Ordnar kalas, kurser 
och camps.
Entré 0,5-2 tim/80-249:-. Klippkort 
finns.

När? Mån-fre kl 14-20. Helg kl 9-18.
Var? Topplocksg.12, Toftanäs Malmö
www.rushtrampolinpark.se

BARNiMALMO.SE20



www.jump.se

1 timme på helg, lov och studiedagar

99:-
1-3 ÅR 85:-

ENTRÉ 2 TIM
VARDAGAR
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HYLLIEBADET
Undervisningsbassänger, varmvat-
tenpool för de minsta, relaxavdelning. 
Vattenlek med hinderbana, vatten-
rutschkanor och mycket mer.

Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
www.malmo.se/hylliebadet

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

Var? V. Varvsgatan 8, Malmö 
www.kockumfritid.se

VANNINGEN, VELLINGE
Minivattenland, rutschkana, vågbas-
säng, träningsbassäng, bubbelpool 
och bastu. Barn under 12 år får 
endast bada i vuxens sällskap. 

Nar? Västerbrogatan, Vellinge
www.vellinge.se

OXIEVÅNGSBADET 
Bad, plask och motionssim. Barn 
under 9 år i vuxet sällskap. Babysim 
och simundervisning.

Var? Fajansvägen, Oxie 
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
www.burlov.se 

PILÄNGSBADET LOMMA
Äventyrs- (ca 33° C) och undervis-
ningsbassäng. 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
www.hogevall.se

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn.
Varmvattenbassäng o träningshall. 
Profylaxkurser, vattengymnastik för 
gravida, baby- och minisim, olika for-
mer av träning för nyblivna föräldrar.

Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
www.rundosund.com
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SYDKATTENS UTSTÄLLNING 2021
Föreningen Sydkatten arrangerar stor 
kattutställning på Malmömässan. 
Kom och titta på 600 katter av olika 
raser som tävlar i olika kategorier. På 
Grund av pendemin blir utställningen 
i lite annorlunda format än vanligt och 
det blir dubbel kategoriutställning. 
Kom och se de fina katterna tävla om  
att bli Best in Show. 

När? 2-3/10 kl 10-16
Var? Malmömässan, Mässgatan 6
www.sydkatten.se och på Facebook

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. 
Just nu måste alla förboka!  Entré: 
Vuxna 20 kr/byggnad. T.o.m. 19 år fri 
entré (men måste förbokas).

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.
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. 120 kr, vuxen 240 kr.

När? för öppettider se hemsidan
Var? Hävertg. 21, Helsingborg
Tel. 042-13 00 35
www.tropikariet.com 

ALMVIKS 4H I MALMÖ
4H är en internationell ideell ungdoms-
organisation med bred verksamhet.
Välkommen att besöka oss under våra 
öppettider. Kom gärna och testa på 
vår djurskötsel med PROVA PÅ; mån-, 
tors- och fredagar kl 15:30-16:30. Då 
får man testa på att utfodra våra djur. 
De första 3 gångerna är det GRATIS. 
Vi samlas inne i stallet kl 15:30.

När? Öppet mån-fre kl 8-17, lör 
stängt, sön 9-16
Var? Almviks 4H, Madrigalgatan 2
www.4h.se/almvik/

FAMILJEFEST PÅ ALMVIKS 4H
Kom och fira 4H-dagen med oss. 
Mer information kommer snart på vår 
Facebooksida.

När? 2/10 kl 10-14
Var? Almviks 4H, Madrigalgatan 2
www.4h.se/almvik/

KATTUTSTÄLLNINGKATTUTSTÄLLNING

2-3 Oktober
Kl 10-16
Malmö Mässan

Föreningen Sydkattens 600 katter 
av olika 
raser!

www.sydkatten.nu
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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 konst-
kurser där barn kan använda, utveckla 
och fördjupa sin egen kreativitet. Det 
perfekta sättet att introducera barn till 
konstvärlden och inspirera deras kre-
ativitet, precis som riktiga konstnärer! 
Välkomna både barn och föräldrar!

KREATIVA WORKSHOPS 
Prova på att måla med färg som går 
bra att måla med händer. Här skapar 
vi med både det lilla och det stora 
formatet, med välkända och oväntade 
material och utifrån varierande teman. 
Du behöver ingen förkunskap, det är 
nog att vara nyfiken.  
Självklart får ni ta det ni skapat med 
hem och kanske hänga på väggen!  
När vi är färdiga kan vi ta en fika och 
reflektera över våra gemensamma 
erfarenheter kring den kreativa verk-
samheten.  

Ta gärna med en handduk och 
ombyte, samt bär oömma kläder då 
färgerna kan ge fläckar som är svåra 
att få bort. En upplevelse för hela 
kroppen! 

Var? Sandbackegatan 7, Malmö
Tel: 0723333780, www.blårödgul.se
 

GÖR EGEN LEKLERA
Tycker ni om att pyssla? 
Det är jätteenkelt att göra egen leklera! 

4,5 dl vatten (ungefär)
3 msk olja
några droppar karamellfärg
4 dl vetemjöl
2 dl salt
2 msk citronsyra

Koka upp vattnet och häll sedan i karamellfärg och olja.
I en skål blandar du mjöl, salt och citronsyra.
Häll det färgade vattnet i skålen med mjölblandningen. 
Rör och/eller knåda till bra konsistens. Har du en hushålls-
assistent går det bra att använda den.
Förvara sedan leran i plastpåse eller burk (gärna i kylen) så 
håller den sig smidig ett bra tag.

Använd er fantasi och gör kul figurer med hjälp av olika red-
skap som vitlökspress (för att göra hår), smörkniv, kavel, olika 
formar, skrapor, klämmor etc. Se vad som finns i skåpen!

Bebis alla dagar kl 10-11
2-4 år alla dagar  kl 14-15  
4-6 år alla dagar kl 15-16
6-8 år onsdagar kl 16-17
8-10 år torsdagar kl 16-17
10-12 år fredagar kl 16-17 

Alla anmälningar görs på hemsidan!
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BOKTIPS !
av Linda Wenthe, mamma till Adelina @teckensomstod 

SAGA MED TECKEN SOM STÖD!
Adelina är pirrig i magen för idag är det gosedjursfest på förskolan. 
Vilken nalle ska få följa med? På förskolan är alla glada men mitt i sam-
lingen går brandlarmet och alla måste rusa ut. I kalabaliken försvinner 
Adelinas favoritgosedjur ... kommer hon någonsin hitta den igen? 

Med boken vill Linda få fler barn att börja använda tecken som 
stöd när de talar då det dels gynnar alla barns inlärningsför-
måga men också ökar inkluderingen för barn med talsvårigheter. 
Instagramkontot som Linda har tillsammans med sin dotter är för 
att visa hur de kommunicerar i vardagen då Adelina har Downs 
syndrom.

"Hej! Jag heter Adelina!
Jag har något som kallas för Downs syndrom. Det gör att det 
ibland kan ta lite längre tid för mig att lära mig nya saker. Annars 
är det inte så stor skillnad på mig jämfört med andra, förutom att 
jag kan något som många andra inte kan. När jag ska tala om 
något så pratar jag nämligen både med munnen på det vanliga 
sättet, men också genom att teckna med mina händer. Det kallas 
tecken som stöd."  

I den här boken finns förutom en saga, tecken på varje uppslag så 
du också kan lära dig att teckna! Kul - eller hur?
*Missa heller inte att det finns QR-kod med film på alla tecken i 
boken! 
Följ också gärna Adelina på instagramkontot @teckensomstod för 
fler teckentips. 

ADELINA & GOSEDJURSFESTEN

Linda & Adelina

Glad
VILL DU VINNA EN BOK?
Vi lottar ut två böcker i vår 
tävling som startar den 21/9 
och slutar den 30/9: 
www.barnimalmo.se/vinn/
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Biblioteken i Malmö

Varje dag  
på biblioteket  
kan du:

��

  Få tips på 
böcker!

��

  Spela  
spel!

��

  Rita och 
pyssla!

��

  Träffa 
kompisar!

�

  Alla bibliotek är  
hbtq-certifierade

��

  Kolla här för mer info: 
malmo.se/biblioteken

ADELINA & GOSEDJURSFESTEN
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Lör 20 nov kl 14.30-15.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Normkritiska sagor med Miss Sha-
meless och Lady Busty. För 2-4 år. 
Anmälan via hemsidan eller via länk i 
eventet på Facebook.

Lör 20 nov kl 15.30-16.00 
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Normkritiska sagor m Miss Shameless 
o Lady Busty. 4-7 år. Anmälan via 
hemsidan eller via länk i eventet på 
Facebook.

Tis 23 nov kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Ons 24 nov kl 14.00-17.00 
SPELHÄNG 
Vi spelar spel, både TV-spel och 
brädspel. Och tipsar om böcker så 
klart. För dig som är 9-13 år.

Tis 30 nov kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI 
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Ons 1 dec kl 15.30-17.00 
BALAGANHÄNG 
Kom och häng med oss på Balagan. 
Vi tar fram olika pyssel varje gång. 
Och så läser vi högt. För 9-13 år.

Tis 7 dec kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Ons 8 dec kl 14.00-17.00 
SPELHÄNG 
Vi spelar spel, både TV-spel och 
brädspel. Och tipsar om böcker så 
klart. För dig som är 9-13 år.

Lör 11 dec kl 11.00-12.30 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Lör 11 dec kl 14.00-15.30 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Tis 14 nov kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Ons 15 nov kl 15.30-17.00 
BALAGANHÄNG 
Kom och häng med oss på Balagan. 
Vi tar fram olika pyssel varje gång. 
Och så läser vi högt. För 9-13 år.

BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET 
Mån 1 nov kl 12.30-15.30 
LÄSLOVET: WORKSHOP 
med Malmö Konsthall. Gör din röst hörd: 
skapande verkstad för barn o unga.

Ons 3 nov kl 14.00-16.00 
LÄSLOVET: BOKCAFÉ 
Kom till biblioteket och få tips på 
spännande böcker! För 9-12 år. 
Drop-in, begränsat antal platser. 

Ons 27 okt kl 14.00-17.00 
SPELHÄNG 
Vi spelar spel, både TV-spel och 
brädspel. Och tipsar om böcker så 
klart. För dig som är 9-13 år

Mån 1 nov kl 13-13.30 & 14-14.30
LÄSLOVET: SPÖKIGA HISTORIER
6-8 år. Kom och lyssna på en spän-
nande berättelse. Begränsat antal.

Tis 2 nov kl 14.00-16.00 
LÄSLOV: SKRÄCKVERKSTAD 
Kom och gör ditt läskigaste pyssel. 
Vi har tips och ideer men du kan göra 
vad du vill. Om du vågar! Vi tipsar om 
läskiga böcker också! För 9-13 år.

Tis 2 nov kl 14.00-16.00 
LÄSLOVET: BARNENS VERKSTAD
6-8 år. Kom och gör ditt läskigaste 
pyssel tillsammans med oss! Begrän-
sat antal platser.

Ons 3 nov kl 14.00-17.00 
LÄSLOV: LÄSKIGT SPELHÄNG 
Vi tar fram våra läskigaste spel. Det 
finns så klart även oläskiga spel. Tips  
om läskiga böcker också! För 9-13 år.

Tors 4 nov kl 16.00-19.00 
LÄSLOV: SPÖKRUNDA 
Följ med på en riktig spökrunda på 
biblioteket. Vem vet vad som döljer 
sig i vår källare! Följ med om du törs! 
Vi tipsar om läskiga böcker också! För  
9-13 år. Boka på plats. Turen går var 
15e minut med start 16.00.

Lör 6 nov kl 11.00-12.30 
LÄSLOVET: BARNENS VERKSTAD
6-8 år. Kom och gör ditt läskigaste 
pyssel tillsammans med oss! Begrän-
sat antal platser.

Lör 6 nov kl 14.00-15.30 
LÄSLOVET: BARNENS VERKSTAD
6-8 år. Kom och gör ditt läskigaste 
pyssel tillsammans med oss! Begrän-
sat antal platser.

Tis 9 nov kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal 
platser. 

Ons 10 nov kl 14.00-17.00 
SPELHÄNG 
Vi spelar spel, både TV-spel och 
brädspel. Och tipsar om böcker så 
klart. För dig som är 9-13 år.

Tis 16 nov kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI
6-8 år. Vad vill du som är 6-8 år göra 
på Kanini? Vi vill veta vad du tycker! 
Kom och pyssla och prata med oss i 
vår verkstad. Begränsat antal platser.

Ons 17 nov kl 15.30-17.00 
BALAGANHÄNG 
Kom och häng med oss på Balagan. 
Vi tar fram olika pyssel varje gång. 
Och så läser vi högt. För 9-13 år.

DIGITALT/
STADSBIBLIOTEKET  
Lör 25 sept kl 13.00-13.45 
DRAG QUEEN STORY HOUR
Normkritiska sagor med Miss Sha-
meless och Lady Busty. 
Live på Facebook.

29 okt & 29 nov kl 17.00-18.00 
BELLA O BALAGANS BOKKLUBB 
En digital bokklubb för dig som är 
9-13 år! Boken väljer vi ut gången 
innan. Håll utkik på vår hemsida. Du 
behöver inte ha läst boken, det går 
bra att berätta om något annat du 
läst, en favoritbok eller bara vara med 
och lyssna. Begränsat antal platser. 
Föranmäl till lisa.rydberg@malmo.se 
eller på Balagan på Stadsbiblioteket.

STADSBIBLIOTEKET 
Lör 2 okt kl 11-12.30 & 14-15.30
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI 
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Tis 5 okt kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI 
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Ons 6 okt kl 15.30-17.00 
BALAGANHÄNG 
Kom och häng med oss på Balagan. 
Vi tar fram olika pyssel varje gång. 
Och så läser vi högt. För 9-13 år.

Tis 12 okt kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI 
6-8 år. Vad vill du som är 6-8 år göra 
på Kanini? Vi vill veta vad du tycker! 
Kom och pyssla och prata med oss i 
vår verkstad. Begränsat antal platser.

Ons 13 okt  kl 14.00-17.00 
SPELHÄNG 
Vi spelar spel, både TV-spel och 
brädspel. Och tipsar om böcker så 
klart. För dig som är 9-13 år.

Tis 19 okt kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD PÅ KANINI 
3-8 år. Vi skapar tillsammans i vår 
magiska verkstad. Begränsat antal. 

Lör 23 okt kl 15.30-17.00 
BALAGANHÄNG 
Kom och häng med oss på Balagan. 
Vi tar fram olika pyssel varje gång. 
Och så läser vi högt. För 9-13 år.

Lör 23 okt kl 14.30-15 & 15.30-16
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Normkritiska sagor med Miss 
Shameless och Lady Busty, 2-4 år. 
Anmälan via hemsidan eller via länk i 
eventet på Facebook.
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MALMÖ STADSBIBLIOTEK 
KANINI FÖR BARN 0-8 ÅR &

BALAGAN FÖR BARN 9-13 ÅR 

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET 
Tors 4 nov kl 13.30-15.30 
WORKSHOP M MALMÖ KONSTHALL 
Skapande workshop för alla åldrar 
med inspiration från Konsthallens 
kommande utställning Sun&Sea.

LIMHAMNS-
BIBLIOTEKET 
Ons 3 nov kl 13.30-15.30 
LÄSLOVET: WORKSHOP 
med Malmö Konsthall. Gör din röst 
hörd: Skapande verkstad för barn och 
unga. Klimattema, vi skapar i collage 
och lera. Drop in, begränsat antal.

Tors 4 nov kl 10.30-11.15 
FÖREDAG FÖR BARN: RYMDEN! 
Forskaren Josefin Martell tar oss med 
på en spännande resa ut i rymden! 
Från 5 år o uppåt. Föranmälan fr 1/10 
på malmo.se/limhamnsbiblioteket el. 
040-660 85 03.

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET 
28 okt & 27 nov kl 16.00-17.00 
ROMSK SAGOSTUND  
Sagostund på lovari och polsk 
romani. Från ca 6 år och deras vuxna. 
Begränsat antal platser

Tis 2 nov kl 13.30-15.30 
LÄSLOVET: WORKSHOP 
m Malmö Konsthall. Gör din röst hörd: 
skapande verkstad för barn och unga 

Ons 3 nov kl 14.00-16.00 
LÄSLOVET: SKRIVWORKSHOP 
med Tove Mörkberg. Prova på att 
skriva dikter och berättelser. 12-15 år. 

Tors 4 nov kl 13.00-16.00 
LÄSLOVET: LÄSHUND 
Från 7 år. Boka tid på biblioteket.

Fred 5 nov kl 10.00-13.00 
LÄSLOVET: LÄSHUND 
Från 7 år. Boka tid på biblioteket

Fred 5 nov kl 14.30-16.30 
LÄSLOVET: 
TV-spelsturnering. Från 7 år. 

Tors 11 nov kl 09.30-10.00 
BOKTIPS FÖR FÖRÄLDRALEDIGA  
Vi tipsar om böcker för både stor och 
liten. För föräldralediga m din bebis. 
Anmälan via hemsidan eller via länk i 
eventet på Facebook.

Lör 27 nov kl 11.30-12.00 
SAGOSTUND PÅ ROMANI  
Sagostund på romani. Från ca 5 år. 
Begränsat antal platser

Tors 2 dec kl 09.30-10.00 
AAOOII MED SAGOFÉN ISADORA 
En teaterföreställning för bebisar 0-12 
månader. Anmälan via hemsidan eller 
via länk i eventet på Facebook.



300 m fritt
(skärmfritt)

FRI ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR. ÖPPET ALLA DAGAR!
•  STADIONGATAN 24 (VID COOP)
• STORA BERNSTORP

För oss på Leos Lekland har det här med barn 
och rörelse alltid legat oss extra varmt om  
hjärtat. Varje dag ser vi hur glada barnen blir av 
att springa, leka, klättra och busa hos oss, och 
när vi läser undersökningar förstår vi att även 
forskare ser massor av fördelar med barn  i 
rörelse. 

När vi släppte lös Linus, Morris och Tilda i tre  
timmar på Leos sprang varje barn ungefär 
11.600 steg, motsvarande 7 kilometer! 
Wow! Kul och bra på samma gång.

Välkommen!

Kör ett lekpass på Leos!

LEOSLEKLAND.SE
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