
GRATIS!
HÖST/VINTER

05 |  2018

& LUND

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



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



Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Jo så klart saknar jag värmen och ljuset!
Men en del av mig ser också fram emot ljus, 
dofter och överraskningar som hör julen till. 
Och att få hänga upp julälgen Helge på ytter-
dörren, det hör julen till i vårt hus! 
Det är mysigt att förbereda julen tillsammans 
med pynt, knäckkok, pepparkakshusbygge 
och förstås klä julgranen! När det blir för 
mycket spring i små ben kan man ge sig ut, 
för det väntar massor med julshower, teatrar, 
julmarknader, skridskoåkning och pyssel runt 
om i stan. Och glöm inte hälsa på tomten!

Och så småningom då, God Jul & Gott Nytt År

Agneta Hammarlund, Redaktör 

Snart är det jul-&vintermys!

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

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

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

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

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

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

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

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

3041 0140
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Klättra på de coolaste klätterväggarna!
Hoppa i stora foampits!
Utmana dina kompisar på kids-ninjabana.
Kör ett pass på nya trampoliner och 
prova andra extremt häftiga aktiviteter!
 



EXTREMEZONE ÖPPNAR I 
MALMÖ 26/10
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninja-
banor och VR Arena på Entré i Malmö.  
Extremezone är byggt för att attrahera 
barn, ungdomar och vuxna! 
På helgen är det alltid många besöka-
re och det kan ta en stund att checka 
in, kom 15-25 min innan bokad tid.
Trampolinstrumpor ska användas (kan 
köpas på plats om du inte har egna).
Du skall vara minst 7 år för att använ-
da vår utrustning utan vuxen.
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år. 
Mån–Tor: 175kr för 3 tim
Fre–Sön: 175kr för 1 tim
Boka din plats innan då vi har begrän-
sade platser, speciellt under helger!

När? Mån-Tor 11-20, Fredag 11-21
Lör 10-21, Sön 10-20. 
Jullov se hemsidan.
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

LEOS LEKLAND 
STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP
Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja. På Leos 
Lekland hittar du alltid nya äventyr. 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide 
och våra andra attraktioner! 
Minivärld för de allra minsta gästerna.

BLACK FRIDAY PÅ LEOS, 
19 NOV – 2 DEC
30% på allt i shopen! Välkommen 
till Leos och fynda på Black Friday. 
Under 19 nov – 2 dec erbjuder vi 
hela 30% rabatt på allt i vår shop! 
Välkommen in till ditt lekland. Läs mer 
på www.leoslekland.se  

50% PÅ LEOS ÅRSKORT, 
19 NOV – 24 DEC
Upp och hoppa! Endast 3 av 10 barn 
uppnår rekommenderade 60 minuter 
daglig fysisk aktivitet. Vi ser hur glada 
barnen blir av att springa, klättra 
och busa hos oss. Därför erbjuder vi 
nu halva priset på Leos årskort för 
Family-medlemmar.* 
* Erbjudandet gäller för medlemmar i 
Leo’s Family från 19 november t o m 
24 december 2018 eller så långt lagret 
räcker. Kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Årskortet är giltigt 
från 2018-12-25 t o m 2019-12-31.

JULLOV PÅ LEOS 
Jullovskul på Leos Lekland! 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.

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 
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För att man 
bara är liten en gång!

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

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

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

www.rundosund.com

och vi har öppet årets alla dagar – 
även under jullovet!

SPECIALÖPPETTIDER JUL/NYÅR
Julafton 24 dec 10:00 - 14:00
Juldagen 25 dec 12:00 - 19:00
Annandag jul 26 dec 10:00 - 19:00
Nyårsafton 31 dec 10:00 - 17:00
Nyårsdagen 1 jan 12:00 - 19:00

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

BOUNCE MALMÖ
2 800 kvadratmeter stor adrenali-
narena med flera olika aktiviteter. Här 
finns bl.a. trampoliner, en ninja warrior 
bana, big bag, slam dunk, och ett 
freerun område. Vi rekommenderar att 
boka innan. Under 110 cm 120:- . Över 
110 cm 150:-

När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se 

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, leka, busa, stoja, springa, 
pyssla, mysa och knasa sig så mycket 
du vill. Busfabriken är ett stort inom-
huslekland. Vuxna gratis, 1 år: 80:-, 
2–17 år: 140:-

När? öppet alla dagar kl 10-20 men 
julafton/nyårsafton kl 10-17
Var?  Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

50%
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JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. Boka gärna i förväg. 
Vardagar 149:-/3 tim. (0-6 år 75:-)
Helger/skollov 149:-/tim. (0-6 år 75:-)

När? Mån-Tor 11–19, Fre 11–20, Lör 
10–20, Sön 10–19. Jullov se hemsidan
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!
Clip‘n Climb erbjuder en ny form av 
inomhusklättring som sätter ditt mod 
och din smidighet på prov. Kom och 
upplev färgglada klätterväggar och 
hisnande utmaningar. Vi arrangerar 
barnkalas, events, kickoff, möhippor 
mm. Minimiålder för att klättra är fyra 
år. 140 kr för 60 min.

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

GYMPALÄGER PÅ JULLOVET 
THE LITTLE GYM
Genom lekar och gymnastik, sti-
muleras och utvecklas fysiska och 
motoriska färdigheter under ledning 
av våra kvalificerade och engage-

rade instruktörer. Gruppaktiviteter, 
hinderbanor och lek. Barnen utvecklar 
sin motorik och lär sig nya saker 
samtidigt som de har kul.
Pyssel och mellanmål - efter en 
stunds gymnastik har vi kreativ 
verksamhet. Varje dag på lägret är 
uppbyggd runt ett tema som vi kopp-
lar vårt pyssel till. Liten paus med ett 
enklare mellanmål. Ålder: 4-12 år
Anmälan per halvdag. Begränsat antal 
platser! Boka plats på 040-151500.
Halvdagsläger (3 tim): Medlemmar 
175 Kr, Icke medlemmar 200 Kr.
Köp tre halvdagsläger - 20% rabatt.

När? 21/12, 27/12, 28/12 samt 2/1, 
3/1, 4/1. kl. 9:30-12:30. 
Var? The Little Gym, Limhamnsgår-
dens allé 25, Limhamn
www.thelittlegym.se

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

När? För kurser och tider se hemsida

Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

GOKART-SKOLA
Lär grunderna inom gokart och ra-
cing. Teori, träning och roliga övningar 
på banan. Söndagar kl 11. 
Se hemsidan för mer info.
Var? Lantmannagatan 59D, Malmö
www.gokartcity.se

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
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Inomhusklättring för
alla åldrar!!
Kom och utmana dig
själv och dina
kompisar.
Vi arrangerar
barnkalas, events,
kickoff, möhippor mm

clipnclimb-löddeköpinge.se
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GUBBEN IS
Gubben is berättar om vilka tider som 
allmänheten är välkomna att åka skridskor i 
Malmös ishallar. 
www.malmo.se/gubbenis

FRITIDSBANKEN I MALMÖ
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med 
sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning t.ex. skidor, skridskor, inlines, 
flytvästar, snowboards och mycket mer. 
Utlåningstiden är 14 dagar.
Vi på Fritidsbanken tar också tacksamt 
emot all utrustning och lånar ut den gratis 
till andra personer. Alla får låna och allt är 
gratis!
När? tis och ons kl. 10–18
Var? Kopparbergsgatan 8

kulimalmo.se

Massor av roligt att göra – hela hösten.

TIPS för ungdomar 12-25 år
MALMÖ FOREVER
Hitta din grej!
Sport, hästar, spel? Eller 
prova något helt nytt? 
Massa aktiviteter för dig 
som är ung i Malmö – 
spana in kalendern och 
hitta din grej.
malmoforever.se

TIPS för barn 6-11 år
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös 
kalender och hitta din grej! 
Sport, spel, pyssel och 
massa annat skoj!
kulimalmo.se
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Nu i Malmö!

Vi har besökt Malmös nya enorma actioncenter 
ExtremeZone som precis har öppnat på tredje våningen 
i Entré köpcentrum. Utbudet av aktiviteter är stort och 
varierat, ca 4.000 kvm action med Ninjawarriorbanor, 
ombyggnadsbar Parkour, Freerunning, höga klätter-
väggar, foampits, grymmaste trampolinerna och myck-
et annat som ser hur häftigt ut som helst. Lokalerna är 
fräscha, fräcka och inbjuder till att prova på de många 
olika aktiviteter som erbjuds.

Marie Möller, VD och delägare berättar att Extreme-
Zone riktar sig till barn och ungdomar men att de 
även kommer satsa på vuxna med företagsevent, 
konferenser, teambuilding etc. Man kan också ha sitt 
barnkalas här och t ex ha femkamp.

Är man 12 år eller äldre kan man testa ett helt unikt 
VR-spel som är speciellt framtaget för ExtremeZone. 
Det är trådlöst och spelas i en arena där spelarna kan 
röra sig fritt och se varandra. Jättecoolt!

Det finns ett stort utbud även för de mindre barnen, 
speciellt från ungefär 6 år, dock är rekommendationen 
att man ska komma på vardagar när det är lugnare. 

Marie berättar vidare att hon tror att föräldrar kom-
mer att se fördelen med att kunna göra något tillsam-
mans med barnen. ExtremeZone lämpar sig väldigt 
bra för att träna och ha kul tillsammans hela familjen. 

Marie och hennes kollega Patrik har valt att satsa på  en 
servering med riktigt fräscha sallader, pizzaslice m.m. 
Om någon nu kommer att ha tid att sitta ner vill säga... 

Vi hälsar ExtremeZone välkomna till Malmö!

ExtremeZone
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BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar med rikt djur- 
och 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, 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
Stängt 24-26/12, 31/12,1/1, 6/1.
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäksfärder i naturen, 
Vilsestig, promenader eller löpning, 
grillplatser som kan förbokas, natu-
rum, kul linbana och mycket mer.

Många arrangerade barnaktiviteter: 
Följ med på guidningar, föredrag, 

workshops och trevliga stunder i 
naturen tillsammans med naturväg-
ledarna från naturum, guider och 
lokala föreningar. Kanske lär ni er 
något nytt eller hittar inspiration till 
egna utflykter.  Aktiviteterna leds av 
naturvägledare från naturum om det 
inte står något annat. Samlingsplats 
utanför naturum. Vi är oftast utomhus, 
kläder efter väder!  

Lovaktiviteter 24-25 november, 1-2 
och 8-9 december - se hemsidan för 
program.
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

NATURUM FALSTERBO
Utgångspunkt för att upptäcka den 
fascinerande naturmiljön på Falster-
bonäset. Utställningar, utkiksplats och 
kunnig personal som informerar och 
anordnar olika aktiviteter. Här anord-
nas många barnaktiviteter. Fri entré.
Öppettider 3/9 - 31/12 Ons-Sön 11-
16, under skollov oftast alla dagar 
11-16. Stängt storhelger.
Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

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.

Barnaktiviteter: Vinterlovskul för 
barn 28-30/12 kl 11-14. 

Öppet hus i Fulltofta Naturcentrums 
kreativa rum. Delta i skapande och 
pyssel. Lek på temat djur och natur 
runt husknuten. Drop-in. Läs mer i 
program på skanskalandskap.se

Utställning Nattfladder: 
Stig in i fladdermössens värld. Upplev 
livet i en jordkällare, i ett hålträd och 
vid mölladammen för våra spän-
nande flygande vänner. Kom till den 
interaktiva utställningen på Fulltofta 
Naturcentrum. Utställningen är öppen 
november tis-sön kl 10-16. Fri entré. 
Utställningen vänder sig till både barn 
och vuxna. Guidade visningar arrang-
eras 10/11, 18/11 och 24/11 kl 11 och 
13 med vår egen fladdermusexpert 
Espen Jensen. 

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/strovomra-
den/snogeholm

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
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Vinterlovskul & mellandagsfika

Trollets skafferi
Har du hört berättelsen om trollet och 
den försvunna älvdrottningskronan?

Kom på saga och väsens-
vandring för hela familjen

Fulltofta Naturcentrum 
28-30 dec

Info och anmälan på
www.skanskalandskap.se
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AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN 
24–25 NOVEMBER
1–2 OCH 8–9 DECEMBER

  Vinterprogram 
     på naturum Skrylle!

PROGRAM FINNS PÅ 
LUND.SE/NATURUM

Juligt och gott godis!
Lätt att göra men 
också lätt att bränna 
sig - så var försiktig!

250 g skalad hel mandel
3 dl florsocker
0,5-1 dl florsocker till separering

Smält florsocker i en gryta eller ett stekjärn till-
sammans med mandeln tills mandeln knäpper, 
rör runt hela tiden.
Ta av från värmen och låt stå och vila ca en minut.
Strö över florsocker och blanda runt. Slå upp på 
bakplåtspapper och separera mandlarna från 
varandra. Slå upp i en vacker skål.
Klart!

kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, 
en svåråtkomlig grotta och en unik 
mosse. Skåneleden passerar genom 
området. Det finns flera iordning-
ställda rastplatser och vindskydd i 
området.

Var? Klåveröds naturområde. 
Klåveröd ligger på Söderåsen, nära 
Söderåsens Nationalpark. 
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/klaverod

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.

Var? Skäralid
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

HYR EN STUGA I NATUREN
Hyr en egen stuga i en vecka, natt 
eller helg. Flera olika storlekar på 
stugor.

www.skanskalandskap.se/bo

Brända Mandlar
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Julen kommer!
JULMARKNAD OCH 
JULSTÖK PÅ KULTUREN
JULIGARE KAN DET INTE BLI !!!

KVÄLLSÖPPEN JULMARKNAD 
FREDAG 30/11: Unikt tillfälle att besö-
ka Kulturen på kvällstid, när museipar-
ken är upplyst av lyktor, marschaller 
och ljusslingor. I marknadsstånden 
säljs ost, korv, sill och unika julklappar, 
som till exempel smycken, stickat, 
konst, keramik...
Hela museet med utställningar och 
kulturhistoriska hus är öppna under 
kvällen. I husen med interiörer som 
ingår i vårt Julspår är det pyntat för 
jul, på olika sätt beroende på vilken tid 
och social miljö som skildras. 

JULSTÖK HELA HELGEN 1-2/12:
Vårt traditionella Julstök bjuder på 
jul för alla sinnen! Historiskt klädda 
guider som gärna berättar om julen 
förr. Se hur det pyntades till jul i olika 
tider och i olika sociala miljöer.
Julmarknad inomhus och utomhus. 
I marknadsstånden säljs ost, korv, sill 
och unika julklappar. 
Se hur man stöper ljus, gör marsipan-
figurer, dekorerar pepparkakor men 
också själv skapa julpyssel, lyssna 
på jazz, dricka glögg, se luciatåg eller 
besöka tomten. Alla våra utställningar 
och hus är också öppna.
Entré: Vuxen 130 kr, pensionär 100 kr, 
student 65 kr. Fri entré 0–18 år. 

När? fre 30/11 kl 16-20, lör-sön 1-2/12 
kl 11-17
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com/program

JULKONSERT MED OLLE 
OCH MUSICA VITAE  PÅ 
PALLADIUM
I en lekfull julkonsert för hela familjen 
sätter Musica Vitae och julvärden Olle 
Steimer fart på julfirandet. Tillsam-
mans med sångelever från Malmö 
Kulturskola utlovas sånger om Lucia, 
tomtenissar, julklappsrim och glada 
upptåg. Det blir också allsång, så se 
till att vara väl uppsjungen!
Pyssel och fika i foajén från kl 13.
Från 4 år. Pris 90 kr/pers.

När? lör 1/12 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15, 
Malmö
www.palladium.nu/event

JULÅNGTÅGET PÅ ÖS-
TERLEN MED TOMTEN
Åk med det populära JUL-ångtåget 
mellan Brösarp och S:t Olof. Sitt på 
tidsenliga träbänkar och träffa kon-
duktören när tåget sakta kör fram. 
Njut av tuffandet från ångloken, ta 
en fika i Kaféet i Brösarp eller slå 
till på en nygrillad korv i S:t Olof. 
Ombord på tåget kan man träffa 
tomten som delar ut godispåsar till 
alla snälla barn!
Vuxen t.o.r. 180:-. Barn (6-11 år) 
t.o.r. 90:-. Familjebiljett (2 vuxna + 3 
barn) t.o.r. 390:- 
Hundar och barnvagnar utan avgift.

När? 2/12 och 9/12
Var? Brösarps stationsväg 3, 
Brösarp
www.skanskajarnvagar.se

BONDENS EGEN 
JULMARKNAD
Malmös enda matmarknad för dig 
som vill handla småskaligt, nyskör-
dat och närproducerat av högsta 
kvalitet. Här kan du botanisera 
bland säsongens primörer och an-
dra läckerheter från bönder runt om 
i Skåne. Allt är odlat med kärlek. 
Kom och provsmaka du med!
Nya producenter varje år!

När? Lör 8/12 kl. 9–14
Var? Drottningtorget, Malmö
www.marknader.bondensegen.com

LUCIA- OCH JULSTÄM-
NING FÖR DE MINDRE  
PÅ MALMÖ LIVE
Ladda inför julen med Malmö 
SymfoniOrkester. Ta en paus från 
julstöket och gå på en förtrollande 
konsert där Malmö SymfoniOr-
kester med gäster skapar verklig 
julstämning. Njut av älskade klas-
siker och musik för alla åldrar, och 
räkna med gåshud när hundratals 
sångare i ett skimrande luciatåg fyl-
ler konsertsalen med sång från alla 
hörn. Lördagens konserter samt 
söndagens matineföreställningar är 
anpassade för de lite mindre bar-
nen i åldrarna 4–7 år. Välkommen 
att njuta av riktig julstämning i en 
konsert för hela familjen! 

När? 14-16/12 flera föreställningar
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/program

FIRA JUL I MALMÖ
Välkommen till ett stämningsfullt och 
glittrande Malmö under julen. Här 
möts du av härliga upplevelser för 
hela familjen. Från slutet november 
till och med nyårsafton. Mellan den 
25 november och 23 december 
arrangeras Jul i City på Gustav Adolfs 
torg. Välkommen till ett stämningsfullt 
och glittrande Malmö! Fantastiska lju-
sinstallationer och ett digert program 
med bland annat körsång, performan-
ce, spännande samtal, akrobatik och 
mycket annat på helgerna mellan kl 
14 och 19. Under arrangemangets 
övriga öppettider (kl 11-19) är du väl-
kommen att besöka vårt uppvärmda 
dometält, mitt på torget. Här kan du 
köpa fika och bara ta det lugnt, mitt i 
julstressen. (Exakt program inte klart 
vid pressläggning)

VINTERLUND 
är ett brett program av välkända och 
helt nya arrangemang i Lund, från 
första adventshelgen till alla hjärtans 
dag. Här ryms allt från kultur- och 
sportevenemang, från julstök till 
spännande möten i Stortorgets vin-
terkupol. Mårtenstorget blir hemvist 
åt tomteparet, snölekplats, hästskjuts 
och olika karaktärer från sagans värld.
(Exakt program inte klart vid press-
läggning)
Läs mer på www.vinterlund.se

NYÅRSAFTON I MALMÖ
Varje år bjuder Malmö stad i samar-
bete med Malmö Opera på ett härligt 
nyårsfirande för hela familjen utomhus 
på Malmö Operas piazza. Välkommen 
att räkna in tolvslaget. Det nya året 
välkomnas med ett traditionellt fyr-
verkeri innan piazzan framför Malmö 
Opera förvandlas till hela Malmös 
dansgolv. Var på plats från klockan 
23.40 framför Malmö Opera!

NYÅRSFIRANDE FÖR 
BARN & FAMILJ
i Magistratparken (prel) kl 13-17.
Festen avslutas med ett hejdundrande 
fyrverkeri anpassat för barn, (prel)
klockan 17.00. Fika, grillad korv och 
popcorn finns att köpa på plats. (pro-
gram ej klart vid vår pressläggning)

BARN I MALMÖ BJUDER PÅ NÅGRA STÄMNINGSHÖJANDE FÖRSLAG:
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17-18 nov Julmarknad i Margretetorp Hjärnarp kl 11-16  
17-18 nov Julmarknad på Majas Cottage Vellinge kl 11-16 
17-18 nov Julmarknad på Örenäs Slott Glumslöv kl 11-17  
17-18 nov Jul på Högestad (även 24-25 nov) Ystad kl 10-16, entré 60:- 
22-25 nov Skånejul på Hässleholmsgården Hässleholm tors 13-19, fre 10-18, lör/sön 10-17, entré fr 13 år 80:- 
23/11-23/12 Julmarknad på Gustav Adolfs torg Malmö  
24 nov Julmarknad i hembygdsparken Ängelholm kl 12-17  
24-25 nov Julmarknad i Östra Sallerup Hörby kl 12-16  
24-25 nov Jul på gamla stationsområdet  Landskrona kl 10-16  
24-25 nov Jul på Johannamuseet Skurup kl 11-16, entré fr 12 år 50:-
24-25 nov Jul på Högestad (även 17-18 nov) Ystad kl 10-16, entré 60:- 
24-25 nov Julmarknad Norrvikens Trädgård (även 1-2/12) Båstad lör kl 11-18, sön kl 11-17, entré fr 13 år 100:-
25 nov Julmarknad i Österslövs bygdegård Kristianstad kl 12-16  
25 nov Julmarknad på Brunnen Arkelstorp kl 11-16  
25 nov Julmarknad på Råå museum Råå kl 12-18  
25 nov Julmarknad på Granhyddan  Beddingestrand kl 11-16  
25 nov Julmarknad vid möllan Krageholm kl 11-16  
30 nov-2 dec Julstök och Julmarknad på Kulturen Lund fre kl 16-20, lör/sön kl 11-17, entré fr 19 år 130:-
30 nov-2 dec Skånska Juldagarna Bosjökloster Slott Höör fre/lör kl 11-17, sön kl 11-16, entré fr 18 år 100:- 
30 nov-16 dec Jul i Skånes Djurpark (fre-sön dessa helger) Höör endast förköp, vuxen 399:-/barn 299:-
1 dec Mölle julmarknad Mölle kl 13-17  
1 dec Skillinge julmarknad Skillinge kl 11-17  
1 dec Julmarknad i Båstad Båstad kl 12-17  
1-2 dec Julmarknad i Norrvikens Trädgårdar (även nov) Båstad lör kl 11-18, sön kl 11-17, entré fr 13 år 100:-
1-2 dec Julmarknad på Marsvinsholm Ystad kl 10-17, entré fr 12 år 40:-
1-2 dec Julmarknad på Wideröra Wideröra kl 11-17  
1-2 dec Julmarknad på Borgeby Slott Borgeby kl 10-17  
1-2 dec Jul på Limhamn Limhamn lör kl 11-16, sön kl 11-17.30  
2-23 dec Vinterlund och Julmarknad i centrum Lund se hemsidan för program 
2 dec Julmarknad o skyltsöndag Ängelholm Ängelholm kl 13-19  
2 dec Julmarknad o skyltsöndag Kristianstad Kristianstad kl 12-18  
2 dec Julmarknad på Vistorpsgården Förslöv kl 12-17  
2 dec Lions julmarknadsloppis i Svedala Svedala kl 13-18  
2 dec Höllvikens Julmarknad (Lions) Höllviken kl 13-17  
2 dec Julmarknad på Falsterbo Strandbad Falsterbo kl 11-16  
2 dec Jul på Malmöhus Slott Malmö kl 10-17  
6-9 dec Julmarknad i Tykarpsgrottan Hässleholm tors/fre kl 14-18, lör/sön kl 10-17, entré fr 12 år 70/80:-
7-9 dec Jul på Fredriksdal Helsingborg fre kl 13-19, lör/sön kl 11-18, entré fr 19 år 100:-
7-9 dec Jul på Katrinetorp Malmö fre kl 12-20, lör/sön kl 10-17, entré fr 15 år 80:-
8 dec Julmarknad på Östra Grevie Folkhögskola Vellinge kl 11-16  
8 dec Bondens egen Julmarknad Malmö kl 9-14  
8 dec Jul i Hjärnarp Hjärnarp kl 10-14  
8 dec Västra Karups lilla Julmarknad Malmö kl 14.30-17  
8-9 dec Julmarknad Björnstorps Slott Genarp kl 10-17, entré fr 16 år 40:-
8-9 dec Julmarknad på Sankt Gertrud Malmö kl 10-16  
8-9 dec  Ingeborrarps Julmarknad Örkelljunga kl 12-16, entré 50:- 
8-9 dec Kyndelsmarknad i Lykttändargränd (Holmgången) Malmö lör kl 12-20, sön kl 11-14  
9 dec Kvarntorgets gammeldags julmarknad Landskrona kl 12-18  
9 dec Jul på Tjörnedala Simrishamn kl 12-16  
9 dec Julmarknad i Torekov Torekov kl 12-16  
9 dec Julmarknad i Olstorps Kvarn, Reslöv Marieholm kl 12-18  
9 dec Julmarknad på Kuben i Bara Bara kl 11-15  
12-16 dec Jul på Övedskloster Sjöbo kl 11-17, entré fr 16 år 100:-
15 dec Jul på Rotundan Lomma kl 11-15  
15-16 dec Julmarknad i Kåseberga Kåseberga kl 10-16  
15-16 dec Jul på Davidshall Malmö lör kl 11-17, sön 12-16  
15-16 dec Julmarknad på Jakriborg Hjärup kl 11-17 
22-23 dec Julmarknad på Jakriborg Hjärup kl 11-17 

Se sidan som en inspiration och kolla uppgifterna innan ni åker. Mycket nöje!
Vi reserverar oss för felskrivningar, ändrade uppgifter och ev missad information!

Julmarknader!BARN I MALMÖ BJUDER PÅ NÅGRA STÄMNINGSHÖJANDE FÖRSLAG:

Stora som små så hjälper de dig att komma i mysig julstämning.
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SKRIDSKOBANA FOLKETS PARK
Sön 2/12 är det förhoppningsvis 
premiär för isbanan!  Läckert upplyst 
och alltid till tonerna av skön musik. 
Isbanan är öppen alla dagar 10-21. 
Vid dåligt väder kan vi behöva stänga. 
Håll utkik på vår Facebook, där infor-
merar vi om isbanan är stängd.
SKRIDSKOUTLÅNINGEN: skridskor 
och hjälm kan lånas gratis! Strl 25 till 
46. Skridskoutlåningens öppettider:
Vardagar: 15-18. Helger: 10-16
Sista utlåning av skridskor 30 min 
innan stängning, så personal ska ha 
möjlighet att samla in alla skridskor.
SKRIDSKOSKOLA se nedan.

SKRIDSKOSKOLA MED 
FRILUFTSFRÄMJANDET
Varje söndag 10-12 har Friluftsfräm-
jandet skridskoskola. Alla är välkomna 
att delta!

När? 2/12 till 4/3 om/när vädret tillåter
Var? Malmö Folkets Park
www.malmofolketspark.se

SKRIDSKO I RAOUL 
WALLENBERGS PARK
Ett stenkast från Gustav Adolfs torg 
kan små barn åka skridskor, när 
vädret tillåter, på den lilla isbanan där 
det annars är en fontän.

När? Prel 1/12-31/2 
www.malmo.se

SKRIDSKOÅKNING I NATUREN
Om och när det fryser till... På Mal-
mös dammar kan du åka skridskor 
när isen är över 12 cm tjock. 
Här sätts det skyltar som visar när du 
får åka: Bulltofta rekreationsområde, 
Pildammarna, Öresundsdammarna, 
Husie mosse, Kristinebergspar-
ken och dammen vid golfbanan i 
Käglinge. Tänk på att isarnas kvalitet 
snabbt kan ändras, så var försiktig! 

SKRIDSKOÅKNING PÅ 
KOCKUM FRITID
Ishallen är öppen v. 33-17 för allmän 
åkning under följande tider: 
Ons kl 17-21 – allmän hockeykväll, 
puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11-14:30 – allmän skrid-
skoåkning, rek. för små barn. Inga 
ytterskor, puckar eller klubbor på isen.  
Lugn, härlig åkning moturs som gäller.

På skolloven har vi extra öppet.
UTHYRNING AV UTRUSTNING
Sportshopen hyr ut skridskor 50:-/
par, hjälm 20:-/st och slipar dina egna 
skridskor för 60:-/par. All utrustning 
som hyrs får endast befinna sig inne 
på Kockum Fritid.

Entré: Vuxen: 40:- (25:- inkl förmån-
skort) Barn: 25:- (4-17 år).
Var? Kockum Fritids ishall, Västra 
Varvsgatan 8, Malmö
www.kockumfritid.se

SKRIDSKOSKOLA, 
KOCKUM FRITID
Skridskoskola för barn 3 år och äldre 
hos Slottsstadens Konståknings 
Klubb. Kom och lär dig åka skridskor 
i lekfull miljö och lär dig grunderna i 
konståkning.
Hösttermin sept-dec avslutas med 
lucia-/julfest. Vårterminen jan-mars  
avslutas m stor isshow för alla åkare.

När? Se hemsidan
Var? Kockum Fritids ishall, Västra 
Varvsgatan 8, Malmö
Tel. 076-288 55 05
www.slottsstadenskk.com

BARNSKRIDSKOSKOLA 
MED FRILUFTSFRÄMJANDET
Lär dig åka skridskor framåt, bakåt, 
svänga och bromsa. För barn 4-10 år. 
Från mitten av oktober till början av 
mars (ca 15 gånger/säsong).
Avgift: 750 kr för hela säsongen + 100 
kr i medlemskap i Friluftsfrämjandet

När? Nybörjare sön 10.15-11.15 
Var? Kirsebergs ishall
Tel. 040-27 11 21
www.friluftsframjandet.se/malmo/
skridskoskola

SKRIDSKOSKOLA MED 
SK SKRINNAREN
I SK Skrinnarens skridskoskola lär sig 
barnen grundläggande skridskoåk-
ning. Träningen är varierande med 
lekar, koordinationsbanor, tävlingsmo-
ment mm. Kom och prova! 
Egna skridskor eller låna av klubben. 
Ta med hjälm och handskar.

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

LUNDS ISHALL
Öppettider (utökade tider under 
skollov)
STORA RINKEN:
Lördagar:16–19, Söndagar:11–14
LILLA RINKEN
Lördagar:kl 17–19 (klubba tillåten)
Söndagar:kl 11–13 (ej klubba)
Entréavgifter:
Vuxna: 50 kr. Barn och ungdom 
(5–17 år): 35 kr.
Familjeårskort: 600 kronor
Vuxen årskort: 300 kronor
Barn årskort: 200 kronor
Kiosk.
Det finns uthyrningsskridskor i 
storlekar 27–47 i hockeyskridskor 
och 32–42 i konståkningsskrid-
skor, så långt lagret räcker. 
70 kr/par (ej förbokning)
Lilla rinken kan hyras för barn-
kalas, klassfester etc: 
ishallen@lund.se 

Var? Stattenavägen 25, Lund

PULKA OCH SKIDOR PÅ 
BULLTOFTA
När det är vinterväder i Malmö 
kan du åka pulka och skidor på 
Bulltofta rekreationsområde!
PULKABACKE - I områdets 
västra del finns en pulkabacke i 
närheten av Bangolfbanan.
SKIDBACKE - Vid Flansbjer i re-
kreationsområdets östra del finns 
en 150 m lång skidbacke med 
toppen 30 meter över havet.
SKIDSPÅR - När vädret tillåter 
anlägger Malmö stad preparerade 
skidspår. Upplysningar Bulltofta 
motionscenter, 040-34 26 11. 
SKIDUTHYRNING. Priser: 0-8 år: 
Gratis, 9-17 år: 50 kr, Vuxen: 100 
kr. I priset ingår skidor, stavar och 
pjäxor. Uthyrningen avser åkning 
i Bulltoftaparken i max 2 tim. Ut-
rustningen hyrs ut under Bulltofta 
motionscenters öppettider men 
ska vara tillbaka en timme innan 
anläggningen stänger.

Var? Bulltofta rekreationsområ-
de, Malmö

PULKABACKAR MALMÖ/LUND
Häftiga, branta pulkabackar för den 
äventyrlige finns i Kroksbäckspar-
ken i Malmö och St Hans backar 
i Lund. Men även de minsta kan 
följa med för det finns små backar 
också.

Malmö isstadion är stängd för allmänheten till och med januari 2019 pga byte av ispist.Vill ni åka själva finns Kockum Fritid ellerkanske utomhusisar enl nedan. 

GAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄV
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HEJ MITT VINTERLUND
Vinterland - 1–24/12, lör 11-17, sön 12–17. I år blir Mårtenstorget ny hemvist för tomteparet, snölekplats, häst-
skjuts och olika karaktärer från sagans värld. Nytt för i år blir en promenad i nissens fotspår, bildpyssel med Lunda-
konstnären Mats Milhamre och ett Lund i miniatyr. 

Vinterkupolen - 12/1-1/2 Stortorget. Vinterkupolen på Stortorget med aktiviteter på lördagarna. Musik, dans, 
prova på, julgransplundring och mycket mer - det fullständiga programmet hittar du så småningom på 
vinterlund.se 

Hejsan, hoppsan, falle-ralle-ra
När vintern kommer ska varenda unge vara glad

30 november 2018 – 14 februari 2019
För program se vinterlund.se

GAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄVLINGAR  TÄV

VINN!
TÄVLA om BILJETTER till:
MALMÖ VINTERCIRKUS 
(v.47) o. biobiljetter (v.48 o 2).

Häng med oss på Facebook 
(BARNiMALMO) eller på 
www.barnimalmo.se så du 
inte missar våra tävlingar!

Malmö Vintercirkus är en musikalisk och sprudlande upplevelse i traditionell cirkusmiljö. Doften av nypoppade popcorn, det 
varma cirkustältet, våra världsberömda akrobater och den gladspelande cirkusorkestern berättar vår alldeles egna vintersaga 
som berör stora som små. Följ med våra tokiga clowner (Marianne Mörk & Albin Ganovic), de snabba akrobaterna, trapetskonst-
nären högt upp under cirkuskupolen och jonglörerna på en resa genom vinterdröm och cirkusverklighet. Eva Rydberg lotsar 
genom föreställningen. Biljetter på Kulturcentralen.nu   När? 10-20 januari 2019   Var? Mölleplatsen Malmö
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SÅPBUBBLESHOW PÅ COOL 
MINDS
Här förklarar vår egna såp-expert 
hur bubblor skapas, hur vi kan skapa 
riktigt stora bubblor, varför bubblor 
är runda och mycket annat. Inträde 
på Cool Minds kostar 50 kr och du 
får du tillgång till drop-in-avdelningen 
samt shower. Under drop in kan man 
exempelvis besöka vår keramik- 
och ljusverkstad, titta i mikroskop, 
skapa stop motion eller bygga med 
3D-pennor.

När? fredagar kl 17-18 tom 14/12
Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park, 
Malmö, Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se/barn-familj/
drop-in/

FAMILJEVISNING MODERNA 
MUSEET
Familjevisning av Skrivet i ljus (på 
svenska). Upplev konsten tillsam-
mans! Under visningen finns det gott 
om utrymme för frågor. Ingen föran-
mälan. Från 4 år och uppåt. 

När? 18/11 kl 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se

FORMA! SMYCKEN I OVÄNTADE 
MATERIAL - FORM/DESIGN 
CENTER
Vad är ett material? Olika material har 
olika egenskaper – vad funkar bra 
att använda till vad? Varför? Under 
workshopen testar vi egenskaperna 
hos olika material och tillverkar saker 

att smycka sig med. Innan eller efter 
kan ni titta på framtidens material i 
utställningen What Matter_s. Försko-
lebarn och uppåt. Yngre barn och/
eller medföljande syskon är välkomna 
att rita i lekhörnan under tiden. Gratis. 
ANMÄLAN: maria@formdesigncenter.
com. 12 platser – boka senast kl. 
15:00 dagen innan.
Drop-in i mån av plats.

När? 24/11 kl 13-15
Var? Form/Design Center Lilla torg 9
www.formdesigncenter.com/

MADAME MARZIPAN – 
JULKURSER
Denna mysiga 3-timmars julkurs pas-
sar vuxna och barn från 9 år. Här gör 
vi några figurer tillsammans och sen 
finns det tid för lite ”egenpyssel”. Man 
kan doppa i härlig choklad och allt 
packas därefter fint. Allt material ingår, 
gofika samt rabatt när man handlar i 
butiken samma kväll!
Pris? 400 kr/person, 2 för 700 kr. 
Familj= fråga efter familjerabatt. 
FIKA INGÅR!

När? 21/11, 12/12 kl 18-21 

SNÖGUBBE – LÄR DIG GÖRA EN 
SÖT SNÖGUBBE I MARSIPAN 
Detta är en kurs för alla mellan 4-100 
år, dock ska barn mellan 4-10 år vara 
i vuxens sällskap. Lär dig göra en söt 
snögubbe med tillbehör! Material och 
fika ingår. Rabatter när du handlar i 
butiken samma kväll.
Pris? 175 kr/person. 300 kr för två. 
Familj - fråga efter rabatt.(gäller en-
dast de fasta tiderna). FIKA INGÅR!

När? 19/12 kl 18-19.30
Var? Arrie Byahus
070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

JULLOVSVERKSTAD PÅ 
MODERNA MUSEET
Välkomna alla skollediga barn! Med 
utgångspunkt i någon av våra aktuella 
utställningar experimenterar vi i Verk-
stan. Från 4 år.  Biljetter: Begränsat 
antal platser. Barn måste ha med sig 
ansvarig vuxen. Ingen föranmälan.

När? Ons 26/12 - fre 28/12 kl 11.15-15 
drop-in
Var? Gasverksgatan 22, Malmö
Tel. 040-685 79 37
www.modernamuseet.se/malmo

KREATIV VERKSTAD
MALMÖ MUSEER
Tema teater på Museet. Tillverka 

skådespelardockor och skriv ditt eget 
drama. 

När? 27–28/12 kl. 12–16
Var? Malmö Museer, Malmöhusvä-
gen, Malmö. Tel. 040-34 44 00
www.malmo.se/museer

JULLOVSAKTIVITETER PÅ 
MALMÖ MUSEER 5-6/1

SAGOR PÅ SLOTTET  5-6/1 2019
Vi möts vid giraffen kl. 13, 14 eller 15. 
Följ med när vi går en sagoslinga och 
ser var drottningen hade sin säng, 
garderob och toalett! Kanske får du 
höra historien om varför två magiska 
horn placerades på Malmöhus slott 
en gång och om hur en flicka fick så 
förfärligt ont av en liten ärta. Begrän-
sat antal platser. Biljetter hämtas i 
receptionen på Slottsholmen samma 
dag. Samling utanför entrén.

SAGOPYSSEL 5-6/1 2019
På Kommendanthuset bjuder vi på 
sagopyssel. Dekorera din egen krona, 
gör en glittrande mask eller hitta på 
din egen saga. Kl. 12–16. 

Malmö Museer och Malmö Konstmu-
seum. Entréavgift museiområdet på 
Malmöhusvägen (gemensam biljett)
med Slottsholmen och Teknikens och 
Sjöfartens hus.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år  fri 
entré, vuxen 40 kr.
Öppet? Alla dagar kl. 10–17 men 
stängt 24/12, 25/12, 31/12, 1/1.

När? 5-6/1
Var? Malmöhusvägen, Malmö
Tel. 040-34 44 00
www.malmo.se/museer

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

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

M
ad

ame M
arzipan

Julmysöppet i Arrie 19-21/12. 
Boka mysig marsipankurs, 

ordnas även till barnkalaset.

www.madamemarzipan.se 
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PLANETARIET:
När mörkret faller i planetariet kom-
mer stjärnorna fram. Du kan sitta ner, 
titta ut i vårt universum och lär känna 
en värld full av stjärnor, planeter, 
galaxer och kometer. Planetariets 
astronom finns tillgänglig under hela 
visningen och svarar gärna på frågor 
efter visningens slut. 
Planetarievisningar:  
Lör-sön visningar kl 14, 14.45 & 15.30. 
In English sundays at 13.00. 
Rek ålder från 5 år.
För att besöka planetariet betalar ni 
entré till Vattenhallen samt biljett till en 
visning. Biljettpris: Barn 5-18 år: 40 kr. 
Vuxen 50 kr. 65+/student (leg) 45 kr.
Se vilka visningar som ges på www.
vattenhallen.lth.se (olika teman)

VATTENHALLENS ÖPPETTIDER 
Lör-Sön kl. 12-17 (även skollov)

ENTRÉ: Barn 0-4 år - Fritt. Barn 5-18 
år - 55 kr. Vuxen - 70 kr. 65+/student 
(leg) - 60 kr. Familj/grupp (upp till 5 
pers) - 270 kr

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

VATTENHALLENS
AKTIVITETER/SHOWER:

KEMISHOW I VATTENHALLEN
Molekyler finns är en spektakulär ke-
mishow med fyra olika teman: gaser, 
färger, ljus och bränder och explosi-
oner. Showen är 45 minuter med 2-3 
kemister på scen, musik, ljus och ljud. 
Kemishowen bjuder på en hisnande 
resa i kemins underbara värld.
Från 5 år och uppåt.

När? 17/11 kl 13

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

När? 24/11 kl 13

VETENSKAPSHELG 
TEMA HJÄRNAN, VATTENHALLEN
Programmet är inte klart än men det 
kommer bli Hjärnshow och mycket 
annat. Hjärnshow: Med glödheta 
och superkalla experiment reser vi 
från stenåldern till modern tid med 
hjälp av människans nyfikenhet och 
finurlighet. I Hjärnshowen testar vi 
några knep för att träna hjärnan och 
talar om vad som händer när man lär 
sig något nytt, läser sina läxor och 
hur hundar och delfiner kan tränas. 
Vi försöker också att besvara frågor 
som hur klok (eller dum) hjärnan är, 
om det är bra att glömma eller om det 
går att lura hjärnan! Showen avslutas 
med att hunden Neville visar upp sina 
bästa trix! En show för alla från 5 år 
och uppåt. 
Se hemsidan för hela programmet.

När? Hjärnshow lör 1/12 & sön 2/12 kl 13

ROBOTSHOW I VATTENHALLEN
En show som tar dig med på en resa 
i robotarnas värld. Robotar kan verka 

hur magiska som helst – men en 
dator, en mobiltelefon eller en robot 
följer bara instruktioner, de gör vad 
vi människor har bestämt att de ska 
göra. 
Under robotshowen har vi kul 
med programmering! Vi lär oss att 
programmera och styra en robot 
och vi söker svar på vad robotar 
är duktiga på och hur en robot kan 
uppfatta sin omgivning. Vi låter oss 
inspirera av roboten NAO och utför 
tillsammans en robotdans.
En show för alla från 5 år och uppåt. 

När? 8/12 kl 13

HÅRDROCKSFOSSIL - NÄR
KONST MÖTER VETENSKAP
Se vad som händer när fossil, 
hårdrock, konst och populärkultur 
möts. Ljuv musik uppstår! Följ 
med professor Mats E. Eriksson 
på en oväntad resa där konst och 
musik möter vetenskap och där 
utdöda organismer kommer till liv 
genom fantastiska skulpturer. För 
kopplingarna mellan till synes så vitt 
skilda ämnesområden som fossil, 
hårdrock, konst och populärkultur 
finns där och ljuv musik kan uppstå 
om man bara vågar tillåta dessa 
världar att mötas. 

När? Lör 15/12 kl 13

JULLOVSÖPPET 
27-30/12 OCH 2-6/1

Se hemsidan för program!

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

JULLOVSÖPPET 27-30/12, 2018 & 2-6/1, 2019

Nyfiken på vetenskap

Öppet lördag-söndag 
och skollov, kl 12-17

Experiment    Shower
Byggsatser     Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

 | 
 | 

Foto: Håkan Röjder
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FILMTAJM
Vinterns sötaste, roligaste och mysigaste 
biopremiärer! På en biograf nära dig!

HODJAS FLYGANDE MATTA
Hodja drömmer om något mer än att ta över sin pappas skrädderi, till sin pappas 
stora förargelse. Då Hodja får en flygande matta för att åka och hämta en ny matta 
till mattförsäljaren, flyger han iväg utan pappas tillstånd. Snart landar Hodja i den 
spännande staden och träffar flickan Smaragd, tyvärr blir hon också indirekt skyldig 
till att Hodja förlorar mattan. Goda råd är dyra, det visar sig att mattan landat hos 
sultanen och Hodja och Smaragd bestämmer sig för att hämta mattan trots att det 
innebär många faror. 

PLOEY - ETT VINTERÄVENTYR
Den isländska vintern närmar sig. För strandpiparna har tiden för att flyga söderut 
kommit. Men Ploey missar avfärden och blir ensam kvar. Han bestämmer sig då 
för att gå över ”islandet”, i hopp om att nå den mytomspunna dal som sägs vara 
bevarad från kylan: Paradisdalen. Under sin resa blir han vän med den majestätiska 
fågeln GIRON, vars ståtliga vingar en gång skadats av SHADOW, ett otäckt rovdjur. 
De två följeslagarna får använda sin nyfunna vänskap och sitt starkaste mod för att 
övervinna farorna med den arktiska vintern så att Ploey äntligen får återse sin familj.

7 dec

18 JAN

Linus Wahlgren           Sharon Dyall           Mimmi Sandén           Göran Gillinger

Biopremiär 7 december

LINUS WAHLGREN     SHARON DYALL     MIMMI SANDÉN     GÖRAN GILLINGER     CLAES LJUNGMARK

MUSIK HALFDAN E & SEBASTIAN   KARAKTER DESIGN PERNILLE ØRUM & DAN HARDER   ART DESIGN STEN MESTERTON   KAMERA & LYS NIELS GRØNLYKKE   LYD DESIGN THOMAS HUUS & BO ASDAL   KLIP HANS PERK   LINE PRODUCER LISE ANN MANGINO

 BASERET PÅ OLE LUND KIRKEGAARDS “HODJA FRA PJORT”   PRODUCER ANDERS MASTRUP, KIM MAGNUSSON & TIVI MAGNUSSON

DIALOG FORFATTER  VICKI BERLIN  MANUSKRIPT & INSTRUKTION KARSTEN KIILERICH

 

Biopremiär 7 december

VINN biobiljetter i våra tävlingar (Vecka 48 resp. 2) - 
håll utkik på vår Facebook och vår hemsida!

Linus Wahlgren           Sharon Dyall           Mimmi Sandén           Göran Gillinger

Biopremiär 7 december





KARL-BERTIL JONSSONS JUL-
AFTON, MALMÖ STADSTEATER
Familjeföreställningen lockar varje år 
besökare i nästan alla åldrar. I år får vi 
åter möta hjälten Karl-Bertil Jonsson 
i Tage Danielssons älskade klassiska 
julsaga som nu sätts upp igen på 
Hipp! Föreställningen var helt utsåld 
när den spelades sist. Familjeföreställ-
ning för alla över 7 år. Längd: 75 min.
Pris: 150 - 240 kr

När? 17/11-5/1
Var? Malmö Stadsteater, Hipp, Kalen-
degatan 12, Malmö
www.malmostadsteater.se/karl-ber-
til-jonssons-julafton

DOCKTEATER PÅ PALLADIUM
LA BALLE ROUGE – DEN RÖDA 
BOLLEN
Upplev en prisbelönt dockteater från 
Frankrike som nu landar i Sverige. Här 
berättas, med något så simpelt som 
figurer i skumgummi, om livets stora 
och små mirakel, allt ackompanjerat 
med dragspelsmusikens hela känslo-
register. Pris 80 kr

När? sön 18/11 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu/event

MUSIK KLIMATKAPELLET & 
LEKSAKSBYTE, BARNENS SCEN
En föreställning om klimatet och livet i 
skogen. Teater blandat med nyskriven 
musik där barnen i publiken involve-
ras. Vill väcka lusten och entusiasmera 

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

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

alla att ge sig ut i skog och mark. 
Från 3 år. 35 min.
VI BYTER LEKSAKER! - Ta med dig 
några gamla leksaker, och gå hem 
med nya leksaker! Lämnas in mellan 
kl. 11.00 och 13:45. Ta med max tre 
leksaker som ni kan tänka er att byta 
bort eller skänka. (Endast hela saker)
Från kl. 15 (efter föreställningen) 
bekantar vi oss med de insamlade 
leksakerna en stund och byter sedan 
med varandra. Detaljerad info på 
vår hemsida. Denna helg serverar vi 
soppa i vårt café!
Biljettpris Klimatkapellet: 50 kr/pers

När? sön 25/11
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

FIKA TITTA DANSA / OBS 
PÅ DANSSTATIONEN
FIKA TITTA DANSA är upplevelser 
som barn och vuxna kan dela och 
samtala om. Publiken får titta, känna 
och prova på. Vi avslutar med att fika 
tillsammans. Obs! Superviktigt!, en 
dansig och pratig föreställning som 
med humor och viga kroppar går 
igenom livets ABC. Var på en hund 
kan man klappa? Var på en kompis 
kan man klappa? Vet vuxna allt? 
Måste man sova ? Varför är det dumt 
att ljuga? Längd ca 40 min. Pris 80 kr. 
Barn under 12 år: 60 kr

När? Sön 25/11 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu/event

HÖST- OCH JULFÖRESTÄLL-
NINGAR PÅ TEATER SAGOHUSET
Vi spelar våra populäraste föreställ-
ningar under november och decem-
ber! Det blir en parad av klassiska 
Teater Sagohuset-föreställningar med 
ålder som sträcker sig från 1- 100 år. 
För mer information och datum se vår 
hemsida. Tel 046-122141.

När? November och december 2018
Var? Teater Sagohuset, Revingeg. 8 
www.sagohuset.nu

JUL MED OLLE OCH MUSICA
VITAE  PÅ PALLADIUM
I en lekfull julkonsert för hela familjen 
sätter Musica Vitae och julvärden Olle 
Steimer fart på julfirandet.
Tillsammans med sångelever från 
Malmö Kulturskola utlovas sånger om 
Lucia, tomtenissar, julklappsrim och 
glada upptåg. Det blir också allsång, 
så se till att vara väl uppsjungen!
Längd ca 50 min utan paus.
Pyssel och fika i foajén från kl 13.
Från 4 år. Pris 90 kr

När? lör 1/12 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu/event

BARNENS DAG PÅ 
BARNENS SCEN
”Barnens dag” är en musikalisk 
föreställning som tar sin utgångs-
punkt i FNs barnkonvention med en 
konstellation av skickliga musiker 
handplockade av Unga Musik i syd. 
För 4-13 år. 
Barn har rätten att bli sedda.
Barn har rätten att bli hörda.
Barn har rätten att ta plats eller inte 
bli störda.
Och idag ska de synas och höras så
det sprakar och dånar.
Hela vägen till Kiruna och New York. 
Ja ända till månen.
För 4-13 år. 40 min.
50 kr. per person

När? lör 1/12 kl 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET - 
BARNENS SCEN
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.       
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i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

malmolive.se

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

Nalle och Amadeus
13 OKT

Julstämning för de mindre
15 & 16 DEC

Nalles upptäcktsresa
2 MAR

Nalle och kärleken
4 MAJ



malmolive.se
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Boka din Nalleserie och få tillgång till kommande föreställningar som 
spelas på lördagar kl 11.00, 13.00 och 15.00.
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17.11–5.1

”JA, JAG TOG 
UNDAN PAKETET 
OCH GAV DET 
TILL EN FATTIG”

—KARL-BERTIL 
JONSSONS 
JULAFTON



17.11–5.1

”JA, JAG TOG 
UNDAN PAKETET 
OCH GAV DET 
TILL EN FATTIG”

—KARL-BERTIL 
JONSSONS 
JULAFTON

Max- pjäsen om bollen,  
bilen och lampan  1- 3 år

Mera Max  1-3 år

Festen i Hulabo från 3 år 

Sjöflickan och Drakens dotter från 3 år

Krakel Spektakel  från 4 år 

Ensam och Esmeralda från 8 år

Resan till Dödsriket  från 9 år www.sagohuset.nu

Pojken  
och Stjärnan  

av Barbro Lindgren
regi och dramatisering 
Pelle Öhlund

Skolpremiär:  
15 februari 2019
Offentlig premiär:  
17 februari 2019

Höst- och julföreställningar!
November och december 2018

malmolive.se

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

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



BILJETTER   040–20 85 00            malmoopera.se

SPELAS 
15 DEC – 19 JAN
FAMILJEBILJETT
1 vuxen & 1 barn  315 kr  ·  2 vuxna & 2 barn  630 kr

Snödrottningen
Julens familjeopera efter H C Andersens     saga           

»Snödrottningen är fullständigt 
lysande«/Expressen 
»Ett kraftfullt och upplysande 
totalverk som växer till en magisk 
helhet.«/Kristianstadsbladet
»Musikalisk sagoteater med hög 
dramatisk intensitet och välavvägda 
estetiska val.«/Svenska Dagbladet



En upplevelse för både barn och vux-
na. Passar 4-8 år. Längd: ca 40 min
Pris: 80 kr per person. Bokas på 
www.kulturcentralen.nu, 040-10 30 20.

När? lör 2/12 kl 14
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

JAG VILL HA MIN HATT, 
BARNENS SCEN
En kort och mycket kärnfull berät-
telse, som brutalt visar på vikten av 
att inte ljuga. En mycket rolig och 
dramatisk föreställning, samtidigt som 
det är vad man ibland gör för att klara 
sig undan. Ålder 5-10 år.

När? 3-4/12 kl 9.15 & 10.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

VI HITTADE EN HATT MED 
OBANTEATERN, BARNENS SCEN
De två vännerna hittar tillsammans 
en hatt. Den ser bra ut på dem båda 
men det vore inte rättvist om bara 
den ene har hatt och inte den andre. 
Vad ska de göra? Är det värt att offra 
vänskapen för en hatt?
Ålder 5-10 år. 35 min.

När? 5-6/12 kl 09.15 & 10.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

BARNLÖRDAGAR PÅ 
MALMÖ LIVE
Intressanta och roliga aktiviteter för 
barn upp till 7 år.  Emma Norden-
stams bästa barnlåtar - Barns värld 
och verklighet på största allvar!
Med stor närvaro framför Emma 
Nordenstam sina låtar, lika svängiga, 
vackra, sorgliga, roliga och spännan-
de som livet självt. Hur känns det att 
sitta helt ensam i mörkret som en 
astronaut? Att vara en farlig tjej och 
jaga fåglar på ett torg? Varför måste 
vissa hålla på med pussar? Får man 
kasta korv på sin pappa? Hur var det 
innan jag fanns? Och stämmer det 
verkligen att David inte alls är rädd för 
monster? Tillsammans med barnen 
och den lilla astronauten Michael 
reder Emma ut eller grubblar vidare 
runt dessa viktiga frågor.
FRI ENTRÉ. Scen: Kanalscenen

När? 8/12 kl 13 & 14
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö
040 34 35 00
www.malmolive.se

ÖNSKEBRUNNEN - SAGOFEN 
ISADORA, BARNENS SCEN
En föreställning om Nettan som kän-
ner sig ensam. Hon har ingen att fira 
jul med. Hennes lilla barnbarn Hanna 
bor långt bort. Men på vägen hem 
från jobbet träffar hon en nallebjörn 
som vet att det finns en önskebrunn.
50 kr. per person.

När? sön 9/12 kl 10 & 11
Var? Barnens Scen, Folkets Park
Tel. 040-795 96
www.barnensscen.nu

TEATER GRANEN, 
BARNENS SCEN
En populär klassiker i juletid! 
H.C. Andersens saga om granen 
som längtade bort. Storken kommer 
till Granen i skogen och berättar om 
hur andra granar blivit båtmaster 
och numera seglar på haven. Och 
när sedan sparvarna säger att en del 
granar får flytta in till människorna och 
bli smyckade med ljus och glitter blir 

Granen nästan sjuk av längtan. För 
4-13 år. 40 kr/pers vard & 60 kr. helg.

När? sön 16/12 kl 15, 17-18/12 kl 9.15 
& 10.30
Var? Barnens Scen, Folkets Park
www.barnensscen.nu

OKII NAMI PÅ MALMÖ LIVE 
ETT EXPERIMENTELLT MUSIK-
RUM FÖR BARN
Barn som fyllt sju år får helt gratis 
pröva på flera experimentella instru-
ment, t. ex. Aerodrums och theremin. 
Barnen får också prova på traditio-
nella orkesterinstrument med hjälp av 
musikpedagoger.
Inträdet är fritt och det kostar heller 
inget att prova instrumenten.
För de barn som inte har åldern inne 
finns det en egen avdelning där de 
också får prova instrument. 

När? lör/sön kl. 11-15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö
www.malmolive.se

forts. Teater, Dans & Musik
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MALMÖ ARENA 17-20 JANUARI
Biljetter: www.ticketmaster.se. För mer information: www.disneyonice.se

ALLA TALAR 
SVENSKA!



JULSTÄMNING FÖR DE MINDRE  
MALMÖ LIVE
Ta en paus från julstöket och gå på 
en förtrollande konsert där Malmö 
SymfoniOrkester med gäster skapar 
verklig julstämning. Njut av älskade 
klassiker och musik för alla åldrar, 
och räkna med gåshud när hundratals 
sångare i ett skimrande luciatåg fyller 
konsertsalen med sång från alla hörn. 
Lördagens konserter samt söndagens 
matineföreställningar är anpassade för 
de lite mindre barnen i åldrarna 4–7 år. 
Välkommen att njuta riktig julstämning 
i en konsert för hela familjen! 
Kör från Lars-Erik Larsson-gymnasiet. 

När? 14-16/12 flera föreställningar
Var? Malmö Live
www.malmolive.se/barn-unga

SNÖDROTTNINGEN PÅ 
MALMÖ OPERA
Säsongens familjeopera på Malmö 
Opera är Snödrottningen, baserad på 
H C Andersens klassiska saga. 
Gerda måste rädda sin barndomsvän 
Kaj som kidnappats av den vackra 
men iskalla Snö drottningen som fört 
honom till sitt isslott i norr. Den hand-
lingskraftiga hjältinnan sätter på sina 
röda skor och beger sig ut på en resa 
fylld av äventyr med vilda djur, rövare 
och en hjälpande kråka.
Familjebiljett:
1 vuxen & 1 barn 315 kr eller
2 vuxna & 2 barn 630 kr

När? 15/12-19/1
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

DISNEY ON ICE 2019
Följ med till en gnistrande värld där 
äventyr väntar i The Wonderful World 
of Disney On Ice! Häng med Musse, 
Mimmi, Kalle och Långben på en 
minnesparad med ett färgglatt firande 
tillsammans med hela familjen.
Doris är tillbaka tillsammans med 
Nemo och Marvin från Hitta Doris. 
Dyk djupt ner i havet med dem. Ra-
punzel, Snövit och de sju dvärgarna, 
Buzz och Woody,  Simba, Timon och 
Pumba, Jasmine, Aladdin och Genie 
och alla Disneyprinsessorna med flera 
dyker också upp på isen.
Få oförglömliga minnen med The 
Wonderful World of Disney On Ice!
Köp biljetter innan de tar slut!

När? 17-20/1
Var? Malmö Arena, Arenagatan 15, 
Malmö
www.disneyonice.com

MALMÖ VINTERCIRKUS
Malmö Vintercirkus är en musikalisk 
och sprudlande upplevelse i traditio-
nell cirkusmiljö. Doften av nypoppade 
popcorn, det varma cirkustältet, våra 
världsberömda akrobater och cirkus-
orkestern berättar vår alldeles egna 
vintersaga som berör stora som små.
Följ med våra tokiga clowner (Marian-
ne Mörk & Albin Ganovic), de snabba 
akrobaterna, trapetskonstnären högt 
upp under cirkuskupolen och jonglö-
rerna på en resa genom vinterdröm 
och cirkusverklighet. Eva Rydberg 
lotsar genom föreställningen. 
Biljetter på Kulturcentralen.nu

När? 10-20/1
Var? Mölleplatsen Malmö

ETT ÅR TOLV MÅNADSSÅNGER
OCH EN FANFAR, PALLADIUM
Med elever från El Sistema. Från 4 år. 
Biljetter på Kulturcentralen.nu

När? lör 27/1 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu

AAA, PALLADIUM
Claire Parsons & Dansstationens 
Turnékompani. Följ med A, A och A 
på en lekfull expedition! Från 5 år. 
Biljetter på Kulturcentralen.nu

När? Sportlovet
Var? Palladium, Södergatan 15
www.palladium.nu

NALLES UPPTÄCKTSRESA
Nallekonsert. Följ med på upptäckts-
resa med Nalle och MSO. Det finns 
så mycket att uppleva här i världen. 
Nalle har funderat på det och bestämt 
sig för att ge sig ut på upptäcktsfärd. 
Vad tror du att Nalle får se och höra? 
Häng med på en spännande resa 
med många överraskningar då Nalle 
utforskar världen! Nallekonserterna 
är ett kul sätt för generationer att 
umgås och njuta av symfonisk musik 
tillsammans med Malmö SymfoniOr-
kester. Efter konserten kan barn och 
vuxna beställa pannkakor i foajén. 
Glöm inte att ta med din egen nalle på 
konserten! Köp biljetter i god tid.

När? 2/3 kl 11,13,15
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö
040 34 35 00
www.malmolive.se

forts. Teater, Dans & Musik

INFO: PALLADIUM.NU 
BILJETTER: KULTURCENTRALEN.NU | TEL: 040 - 10 30 20

Lör 27 jan kl 14.00. Från 4 år
Ett år tolv månadssånger och en fanfar!

Med elever från El Sistema

Visas på Sportlovet v. 8!  Från 5 år 
AAA  - Claire Parsons & Dansstationens Turnékompani
Följ med A, A och A  på en lekfull expedition!

dansstationen_barnarr_H2018_128x55mm.indd   1 2018-10-24   14:00:02
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Den perfekta julklappen!
Vad köper man till den som har allt? Vi har svaret: 
En Lyxlåda med välsmakande, exklusivt och närproducerat innehåll! 

Noga utvalda produkter och varumärken som du inte 
hittar i din vanliga affär. Hemleverans: Vi levererar 
gärna hem till din dörr, enkelt och smidigt. För mer 
information och beställning: 
Skicka ett mejl till lyxladanuf@gmail.com 
Vi ställer ut på Kulturens julmarknad 30/11-2/12. 

Stora Lådan
Glögg, Marmelad, Te, Choklad, Olja och Kryddor

Lilla Lådan
Must, Marmelad, Te och Choklad

329 kr

209 kr

Stöd UngFöretagsamhet.

Så funkar Sverige
av Matilda Westerman

Det här är en riktigt bra faktabok för hela familjen 
med tydliga svar om hur Sverige fungerar, om allt 
från allemansrätt och rösträtt till jämlikhet och olikhet. 
Vad händer när det inte fungerar? Hur kan jag vara 
med och påverka? Vilka rättigheter har alla som bor 
här? Lätt att hitta, bra ämnesval och intressant. Ingen 
sträckläsningsbok men läs ett stycke i taget och prata 
om det tillsammans. Bra present, kanske julklapp! En 
bok som alla svenska hem borde ha.
Passar ungefär 6-10-åringar (ja även ännu äldre).

BOKTIPS
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LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

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

BABYVISNING PÅ MODERNA
Babyvisningarna på Moderna Museet 
Malmö är ett populärt sätt för föräldrar 
att möta konsten med sina bebisar. 
Här är det fritt fram för krypande, 
jollrande och skrikande bebisar! 
Babyvisningarna sker i lugnt tempo 
där de minsta bestämmer takten. För 
bebisar mellan 0–15 månader. Plats-
biljett hämtas i entrékassan samma 
dag och kostar ingenting. Ingen föran-
mälan, först till kvarn gäller. Gratis.

När? 13/11 kl. 11.15, 13.15 och 14.15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

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

När? lör 17/11 kl. 15 & 17.
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

FAMILJEVISNINGAR 
MODERNA MUSEET (SE)
Upplev konsten tillsammans! Under 
visningen finns det gott om utrymme 
för frågor. Ingen föranmälan. Från 4 år 
och uppåt. 
18/11 Familjevisning av Skrivet i ljus
16/12 Familjevisning av Rosemarie 
Trockel

Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo/sv/
kalender/

FAMILJEVERKSTAD 
MODERNA MUSEET (SE, EN)
I Verkstan skapar barn och vuxna 
tillsammans. Med utgångspunkt i 
någon av de aktuella utställningarna 
experimenterar vi med olika material. 
Från 4 år.

När? 25/11 drop-in kl 11.15–15

Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

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

Öppet? Alla dagar kl. 10–17
Stängt: 24/12, 25/12, 31/12, 1/1
Var? Malmöhusvägen, Malmö
Tel. 040-34 44 00
www.malmo.se/museer

KULTUREN I LUND
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 sta-
den och på landet, från medeltiden 
och fram till 1930-talet. Välj bland ett 
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.
LEKUTSTÄLLNING - Alice i Under-
landet är en vindlande, lite mystisk 
och drömlik lekutställning. Här kan 
barnen leka tekalas, klä ut sig, krypa 
in i kaninens hus, åka rutschkana, 
läsa böcker, pussla med mera. Vi 
vill stimulera barnens fantasi och ge 
dem en ingång till en klassiker inom 
litteraturen. Målgrupp barn 3-8 år 
med sällskap av vuxna. 

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com/utstallningar

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

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

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Kafé, aktiviteter och utställningar. 
Familjelördagar med konserter 

och teater. Möllegården kultur är en 
kulturell mötesplats i Åkarp. Med 
utställningar och aktiviteter av olika 
slag, en innehållsrik butik och ett 
hemtrevligt kafé vill vi locka gammal 
som ung till givande kulturupplevelser. 
Möllegården kultur drivs av Burlövs 
kommun.
Se hemsidan för öppettider.

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

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

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

JULÖPPET PÅ GLIMMINGEHUS 
MEDELTIDSBORG
Nordens bäst bevarade medeltids-
borg. Följ med på guidad visning ge-
nom borgen eller prova på medeltida 
sysslor och hantverk.
Entré: Barn fri entré, vuxen lågsäsong 
70 kr och högsäsong 80 kr. 
Gratis Parkering.
I entréavgiften ingår guidad visning av 
borgen. Alla visningar på Glimming-
ehus är familjevisningar och därmed 
barnvänliga.
När? 27-30/12 kl. 11-16

PÅ JAKT EFTER TOMTEN 
Vi spanar gemensamt efter de olika 
väsen som kan dyka upp kring jul. 
Kanske stöter vi på ett och annat inne 
i den kalla borgen…och vi får höra en 
del om hur man firade jul förr. Vi av-
slutar med något gott och värmande i 
stekarehuset. Butiken håller öppet.
Pris: Vuxna 100 kr, barn (7-16 år): 40 
kr. Rek från 7 år. Endast förbokning, 
ring 072 7025990.
När? 1/12 & 8/12 kl 13 & 15.

Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

MAZETTIS HISTORIA
På Malmö Chockladfabrik kan ni upp-
leva Mazettis historia samtidigt som ni 
kan beställa en härlig chocklad-fika!
Fri entré.
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Öppet: Vard kl. 10–18, lör kl. 10–15, 
sön stängt.

GUIDADE VISNINGAR I CHOKLAD-
FABRIKENS MUSEUM
Tisdag-fredag kl. 14 och lördagar kl. 
11 och kl. 13. Med reservation för 
helger, förbokade visningar och event. 
Ring gärna för information. 
Pris: 100 kr, barn 7–17 år 50 kr.

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

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

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

KREATIVUM, KARLSHAMN
Kreativum är ett Science Center 
för nyfikna i alla åldrar. 2000 kvm 
upplevelser med 170 olika ”prova-på” 
stationer. I huset finns fem olika upp-
täckartorg med olika teman. Science 
Center för nyfikna.
Entré: Olika paket finns - se hemsi-
dan. Öppet: Fre-sön 11-16
Utökade öppettider under loven. Se 
hemsidan.

Var? Kreativum, Strömmavägen 28, 
Karlshamn Tel: 0454-30 33 60
www.kreativum.se

EXPERIMENTARIUM, DANMARK
Prova, rör, experimentera - aktiviteter 
indelat i olika temadelar.  Dagliga 
föreställningar med olika teman/expe-
riment - se deras hemsida för aktuellt 
program. Hela Experimentarium är ny-
renoverat med nya roliga attraktioner. 
Butik och café.

Var? Tuborg Havnevej 7, 2900 
Hellerup
Tel. +45 39 27 33 33
www.experimentarium.dk

 

Möllev.4 ÅKARP   040-625 63 70   
www.burlov.se/mollegardenkultur 

 1 december, kl 14.00 

med Stjärnjazz 

Familjelördag  

JULMARKNAD
Småskaligt & närproducerat 

från lokala bönder. Välkommen 
till Drottningtorget i Malmö. 

Lördag kl. 9–14 
den 8 december

 
www.bondensegen.com
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Glimmingehus - en riktig riddarborg!

FACEBOOK.COM/GLIMMINGEHUS    
TFN 072-7025990    
RAA.SE/GLIMMINGEHUS

Program för
senhöst och vinter:
17/11: Barntillåtna spökvandringar
   kl 15 och 17. Förbokas.
1/12 och 8/12: På jakt efter tomten
   kl 13 och 15. Förbokas.
27/12-30/12: Mellandagsöppet
2/1-6/1: Trettondedagsöppet



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

STADSBIBLIOTEKET

13 nov tis 15.00–17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i magiska verkstaden. För barn 
3–8 år. Regnbågen.

15 nov tors 16.30–20.00
TV-SPELSMÄSTERSKAP 
Malmö TSM. Deltävling i FIFA och 
Mario Kart. Från 13 år. KRUT.

17 nov lör 13.00–15.00
KODSKOLA FÖR DIG 
som pratar finska. För unga 9–13 år. 
Balagan.

17 nov lör 14.00–16.00
ARABISK SAGOSTUND 
och verkstad 
För barn 3–8 år. Sagogrottan.

18 nov sön 14.00–14.30
SAGOSTUND PÅ PERSISKA 
För barn 3–6 år. Sagogrottan.

20 nov tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD
Skapa i magiska verkstaden. För barn 
3–8 år. Regnbågen.

22 nov tors 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
För barn 3–5 år. Sagogrottan. 
Anmälan.

24 nov lör 11.00 o 14.00
BARNENS VERKSTAD
Skapa i magiska verkstaden. För barn 
3–8 år. Regnbågen.

24 nov lör 14.00–16.00
ARABISK SAGOSTUND 
och verkstad. För barn 3–8 år. 
Sagogrottan.

25 nov sön 14.00–14.30
SAGOSTUND PÅ PORTUGISISKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan.

25 nov sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ FINSKA
För barn 3–6 år. Sagogrottan. 

27 nov tis 13.00–15.00
STUDIEDAG PÅ BALAGAN
Origami. Testa japansk pappersvik-
ning. För unga 9–13 år. Balagan.

27 nov tis 15.00–16.30
BARNENS TEKNIKVERKSTAD 

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

1 dec lör 14.00–16.00
ARABISK SAGOSTUND 
och verkstad. För barn 3–8 år. 
Sagogrottan.

2 dec sön 15.00–15.30
SAGOSTUND PÅ ITALIENSKA 
För barn 3–6 år. Sagogrottan.

4 dec tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD
Skapa i magiska verkstaden. 
För barn 3–8 år.  Regnbågen.

8 dec lör 14.00–14.30
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. För barn 2–4 år. 
Sagogrottan. Anmälan.

8 dec lör 14.30–15.00
DRAG QUEEN STORY HOUR 
Berättelser med Lady Busty & Miss 
Shameless. För barn 4–7 år. 
Sagogrottan. Anmälan.

11 dec tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i magiska verkstaden. 
För barn 3–8 år.  Regnbågen.

18 dec tis 15.00–17.00
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i magiska verkstaden. 
För barn 3–8 år. Regnbågen.

27 dec tors 14.30–16.30
JULLOV: SKAPARVERKSTAD DE 
LUXE.  Kom och skapa vad du vill. 
För unga 9–13 år. Balagan.

28 dec fre 14.30–16.00
JULLOV: FILMMYS PÅ BALAGAN
För unga 9–13 år. Balagan.

BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET

14 nov ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA
Den magiska speldosan tar oss till 
sagornas land. För barn 3–5 år. 
 
14 nov ons 17.00–19.00 
LÄXHJÄLP FÖR BARN
Ta med läxan och få hjälp. För dig 
som går i årskurs 4–9.

15 nov tors 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA
Sagor och sång med Amina. 
För barn 3–5 år.
  
17 nov lör 14.00–14.40 
LILLA VILDA TEATERN 
Lilla spökhistorien. En rolig och 
spöklik musikteater. 
För barn 3–8 år. Anmälan.

21 nov ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Den magiska speldosan tar oss till 
sagornas land. För barn 3–5 år. 
 
21 nov ons 17.00–19.00 
LÄXHJÄLP FÖR BARN 
Ta med läxan och få hjälp. För dig 
som går i årskurs 4–9. 
 
26 nov mån 15.00– 
TV-SPELSMÄSTERSKAP 
Malmö TSM Deltävling i FIFA och 
Mario Kart. Från 13 år. Anmälan.

28 nov ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Den magiska speldosan tar oss till 
sagornas land. För barn 3–5 år. 
 
28 nov ons 17.00–19.00 
LÄXHJÄLP FÖR BARN
Ta med läxan och få hjälp. För dig 
som går i årskurs 4–9. 
 
5 dec ons 10.00–10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 
Den magiska speldosan tar oss till 
sagornas land. För barn 3–5 år. 
 
5 dec ons 17.00–19.00 
LÄXHJÄLP FÖR BARN
Ta med läxan och få hjälp. För dig 
som går i årskurs 4–9.
  
7 dec fre 10.00–10.30 
SAGOSTUND MINI
Sagor för små öron. För barn 1–2 år. 
 
12 dec ons 17.00–19.00 
LÄXHJÄLP FÖR BARN
Ta med läxan och få hjälp. För dig 
som går i årskurs 4–9.  

BUNKEFLOSTRANDS 
BIBLIOTEK

12 nov mån 10.30–11.15 
SAGOSTUND. För barn 3–6 år.

12 nov mån 9.00–9.30  
BIBLIOTEKSKLUBBEN
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga 10–12 år.

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

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

Bibliotekens Bibliotekens 
dagdag 17 november17 november
På alla bibliotek i Malmö

Biblioteken i Malmö

malmo.se/
bibliotekensdag
malmo.se/
bibliotekensdag

Dags att upptäcka DITT lokala bibliotek?
Besök vår hemsida och läs om allt som händer:

Alla bibliotek kommer ha öppet  klockan 11–17 
och erbjuder roliga aktiviteter för stora som små.
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LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

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

17 nov lör 16.00–21.00  
SJUNG MED DITT BARN 
För barn 0–4 år.

20 nov tis 15.00–16.00  
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.

21 nov ons 10.00–10.30
MINIBIO 
För barn 3–6 år.

25 nov sön 15.00–15.30
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.

3 dec mån 9.30–10.00  
SAGOSTUND 
För barn 3–6 år.

4 dec tis 14.30–15.30  
DISKUSSIONSKLUBBEN 
För kulturintresserade unga 13–16 år.

7 dec fre 9.30–10.00  
SAGOFEN ISADORA 
Önskebrunnen. Teater för barn 3–5 år.  

11 dec tis 10.00–10.30  
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Läs, snacka och häng på bibblan. 
För unga10–12 år.

HUSIEBIBLIOTEKET

20 nov tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG 
Bibliotekarien bestämmer. För barn 
och unga 7–16 år. Gröna rummet.

21 nov ons 10.00–10.30  
BABYBOKPRAT 
För barn 0–12 månader och deras 
vuxna. Gröna rummet Anmälan.

23 nov fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND
Memmo och Mysen väntar på vintern. 
För barn 4–6 år. Gröna rummet. 
Anmälan.

30 nov fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND: SMÅTTINGSAGA 
Bebbe och fina kroppen. För barn 1–3 
år. Gröna rummet. Anmälan.

4 dec tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: PYSSEL 
För barn och unga 7–16 år. 
Gröna rummet.

5 dec ons 10.00–11.00  
SAGOFEN ISADORA 
Önskebrunnen. Teater för barn 3–5 år. 
Gröna rummet. Anmälan.

11 dec tis 15.00–16.30  
FAMILJEMYS: JULMYS 
Saga och pyssel för hela familjen.  
 
18 dec tis 14.30–15.30  
SUPERTISDAG: TV-SPEL 
För barn och unga 7–16 år. 
Gröna rummet.

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET

14 nov ons 9.30–10.00  
DRAMATISERAD SAGOSTUND 
God natt alla djur. För barn 3–5 år. 
Med Lisa och Miriam. Sagorummet. 

17 nov lör 16.00–21.00  
BACKANATTEN PÅ BIBLIOTEKET 
Ansiktsmålning, teater och mycket 
annat kul.   

21 nov ons 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA
Önskebrunnen. Teater för barn 3–5 år. 
Sagorummet. 

23 nov fre 9.30–10.00  
FÖRSKOLEBIO
Jack och Pedro på nya äventyr. 
För barn 2,5–5 år. Sagorummet. 

28 nov ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND 
För barn 3–5 år. Sagorummet. 

2 dec sön 13.00–17.00  
FAMILJESÖNDAG 
Klädbyte, film, pyssel och något mer… 
För alla åldrar. 

3 dec mån 9.30–10.00  
MINISAGA
Petter och hans 4 getter och Knacka 
på. För barn 1–2 år. Max 8 barn. 
Sagorummet .

5 dec ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–5 ÅR
Sagorummet.

7 dec fre 9.30–10.00  
FÖRSKOLEBIO: SNÖGUBBEN 
För barn 2,5–5 år. Sagorummet. 

12 dec ons 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–5 ÅR
Sagorummet.

14 dec fre 9.30–10.00  
FÖRSKOLEBIO: SNÖGUBBEN 
För barn 2,5–5 år. Sagorummet.

LIMHAMNS 
BIBLIOTEK

15 nov tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR 3–6 ÅR 
Sagorummet. Anmälan.

17 nov mån 12.30–16.30
BIBLIOTEKENS DAG 
Kreativ workshop för barn med 
återSKAPA. Sagorummet. Anmälan.

22 nov tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR 3–6 ÅR
Sagorummet. Anmälan.

29 nov tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR 3–6 ÅR
Sagorummet. Anmälan.

6 dec tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR 3–6 ÅR
Sagorummet. Anmälan.

7 dec fre 14.00–15.00  
SJUNG MED DITT BARN 
Babyrytmik under ledning av 
musikpedagog Anna Cederquist. 
Sagorummet. Anmälan.

LINDÄNGEN-
BIBLIOTEKET

13 nov tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG MED SADRIJA 
Spel, häng och fika för barn och 
unga 7–15 år.   

14 nov ons 15.00–16.00
HÖGLÄSNING PÅ BIBLIOTEKET 
Boktips och högläsning för barn 
7–12 år.  

15 nov tors 09.30–10.00 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
För barn 3–5 år.  Anmälan.

16 nov fre 13.00–16.00  
TV-SPELSFREDAGAR  
För barn och unga 7–15 år.   

20 nov tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG MED SADRIJA 
Spel, häng och fika för barn och 
unga 7–15 år.   

21 nov ons 15.00–16.00
SKAPARVERKSTAD 
För barn 8–12 år.  

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

22 nov tors 09.00–09.30
SAGOFEN ISADORA
Önskebrunnen Teater för barn 3–5 år.   
Anmälan.

23 nov fre 13.00–16.00  
TV-SPELSFREDAGAR  
För barn och unga 7–15 år.   

27 nov tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG MED SADRIJA 
Spel, häng och fika för 7–15 år.   

28 nov ons 15.00–16.00
BOKKLUBBEN LÄS 
För barn 9–12 år. Anmälan.

29 nov tors 09.30–10.00
SAGOSTUND  
För barn 3–5 år. Anmälan.

30 nov fre 13.00–16.00  
TV-SPELSFREDAGAR  
För barn och unga 7–15 år.  
 
4 dec tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG MED SADRIJA 
Spel, häng och fika för unga 7–15 år.   

5 dec ons 15.00–16.00  
BIBLIOTEKSRÅDET 
För barn och unga som vill tycka till 
om biblioteket.  

6 dec tors 09.30–10.00  
SMÅSAGOR FÖR BARN 1–2 ÅR  
Anmälan.

7 dec fre 13.00–16.00  
TV-SPELSFREDAGAR  
För barn och unga 7–15 år.   

11 dec tis 15.00–16.00  
TISDAGSHÄNG MED SADRIJA 
Spel, häng och fika för unga 7–15 år.   

12 dec ons 15.00–16.00
HÖGLÄSNING PÅ BIBLIOTEKET 
Boktips och högläsning för 7–12 år.  

14 dec fre 13.00–16.00  
TV-SPELSFREDAGAR  
För barn och unga 7–15 år.   

MASTEN 2
VÄSTRA HAMNEN

13 nov tis 16.00–18.00  
TV-SPELSMÄSTERSKAP 
Malmö TSM. Deltävling i FIFA och 
Mario Kart. Från 13 år.  

14 nov ons 09.30–10.00 
SMÅBARNSBIO FÖR 3–5 ÅR
Anmälan.

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

23 nov fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–5 ÅR
Anmälan.

28 nov ons 09.30–10.00 
SMÅBARNSBIO FÖR 3–5 ÅR  
Anmälan.

7 dec fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–5 ÅR  
Anmälan.

12 dec ons 09.30–10.00 
SMÅBARNSBIO FÖR 3–5 ÅR  
Anmälan.

17 dec mån 10.00–10.30 
SAGOFEN ISADORA
Önskebrunnen. En julföreställning om 
att önska, för barn 3–5 år.  Anmälan.

OXIEBIBLIOTEKET

12 nov mån 10.30–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ
Bygg ditt eget instrument. Med Anna 
Cederquist och Martin Harborg från 
musikgruppen SKROT.  

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

19 nov mån 10.15–11.15 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sjung med ditt barn. Med Anna 
Cederquist. Salongen. 

20 nov tis 15.00–17.00  
SKAPARTISDAG 
Skaparverkstad för barn och unga 
8–16 år. Salongen. 

8 dec lör 11.00–13.00  
FAMILJEBIO JULSPECIAL 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film. Salen. 

11 dec tis 15.00–17.00  
JULPYSSEL 
Pyssel för hela familjen. Är du under 8 
år ta med en vuxen. Salongen. 

12 dec ons 17.00–19.00 
TV-SPELSTURNERING 
För barn och unga 8–25 år. Ungdoms-
avdelningen. 

ROSENGÅRDS-
BIBLIOTEKET

12 nov mån 9.00–9.30  
KURA GRYNING 
Vi läser ur "Handbok för superhjältar". 
Från 6 år.  Anmälan.

16 nov fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan.

20 nov tis 10.00–10.30  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–6 ÅR 
Anmälan.

4 dec tis 10.00–10.30  
SMÅTTINGSAGA FÖR 2–3 ÅR  
Anmälan.

5 dec ons 10.00–10.30  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–6 ÅR  
Anmälan.

6 dec tors 14.30–15.00  
SÅNGSTUND MED KARIN 
WERGER 
För familjer med barn 0–6 år.  

11 dec tis 10.00–10.30  
SAGOSTUND FÖR BARN 3–6 ÅR  
Anmälan.

14 dec fre 10.00–10.30  
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Amina berättar sagor för barn 3–6 år.  
Anmälan.

19 dec ons 10.00–10.30 
SMÅTTINGSAGA FÖR 2–3 ÅR  
Anmälan.

TYGELSJÖ-
BIBLIOTEKET

15 nov tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND FÖR 3-5 ÅR
I sagornas värld läser och sjunger vi 
tillsammans. Anmälan.

20 nov tis 15.00–17.00  
TV-SPELSMÄSTERSKAP
Malmö TSM. Deltävling i FIFA och 
Mario Kart. Från 13 år.  Anmälan.

29 nov tors 9.30–10.00  
SAGOSTUND 
I sagornas värld läser och sjunger 
vi tillsammans. För barn 3–5 år.  
Anmälan.
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Tjena!  
Det lönar sig att 
köra många pass!
Med ett familjekort får du upp till 20% 
rabatt per besök jämfört med ordinarie 
entré. Kortet gäller för alla barn i familjen.

Köp via vår webbshop!

GRATIS ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR
 MALMÖ, STORA BERNSTORP & STADIONGATAN 24 - ALLA DAGAR 10-19

LEOSLEKLAND.SE

  15%
rabatt   20%

rabatt


