GRATIS!

JUL/VINTER
05 | 2021

& LUND

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

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

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

Tid för vintermys!
I din hand håller du årets sista nummer
av Barn i Malmö & Lund. Det innehåller en
massa aktiviteter kring julen och jullovet ta och titta och prata om vad ni vill göra
och uppleva, det saknas verkligen inte utbud och idéer i år. Låt oss bara hoppas att
vi kan fortsätta att träffas och umgås, med
tanke på pandemin tänker jag.
I 13 år har vi nu haft glädjen att sprida
inspiration till er barnfamiljer! Vi prioriterar
små och stora upplevelser tillsammans
med det viktigaste vi har - barnen.
Tack för förtroendet och med önskan om
en God Jul & ett Gott Nytt År.
På återseende 2022!
Agneta Hammarlund, Redaktör

Grön cykeldistribution inom Malmö och
Lund av MOVEBYBIKE
Med reservation för ändringar och fel i
innehållet.
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Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!
www.facebook.com/BARNiMALMO

Trycksak
Trycksak
3041 0417
0417
3041
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På FACEBOOK tipsar vi dig
om allt kul som händer i
helgen, tävlingar och annat
man inte får missa!
facebook.com/BARNiMALMO

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

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

20
04
06
08
10
11
12
16
18
20
23
24
25
26
28

28

JULMYS I STAN
TIPS FÖR LUGNA HEMMADAGAR
I NATUREN
FRITIDSBANKEN
UTFLYKTSMAT
TEATER, DANS & MUSIK
NYTT TEATERHUS I LUND
LEK & KUL INNE
MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR
VINTERLUND
VINTERKUL
JULMARKNADER
JULPYSSLA
BIBLIOTEKEN I MALMÖ

VINTER I CITY

Julmys i stan!

Vinter i City skapar ljus i decembermörkret och bjuder
på stämningsfulla inslag i centrum.
På Gustav Adolfs torg möts du av den traditionella julbelysningen! Här pryds träden av paket, hjärtan, lyktor
och ljusslingor i olika färger och former. På tre platser
i centrum finns selfie-spots - platser och installationer
som passar extra bra för att ta ett foto med vintriga och
juliga motiv. På Gustav Adolfs torg kommer enhörningen
återigen placeras. Fotoväggarna hittar du på Södertull,
ungefär vid Söder Tullgatan 3 samt på Södra Förstadsgatan vid soluret. Några av Malmös körer kommer att
sjunga på olika platser under helgerna i december.
När? 27/11-27/12

JULMARKNAD I STAN

Gustav Adolfs Torg samt Södra Tullgatan
& Davidsbro. En traditionell julmarknad
med hög mysfaktor och fokus på genuint
hantverk, godsaker och fina julgåvor som du
hittar i de små stugorna. Allt från hantverk
till god mat och Glühwein. Välkommen till
ett stämningsfullt och glittrande Malmö!
När? 9-12/12 och 16-23/12
Var? Gustav Adolf Torg, Malmö

VINTERDRÖM I FOLKETS PARK

Sagan om Vinterdröm är tillbaka! Glid fram
på skridskor på någon av isbanorna, besök
sagovärldar, gå på paketpromenad, åk skateboard i vinterskateparken eller bara njut
av den stämningsfulla belysningen. Isbanan
Plaskdammen invigs 28/11 och isbanan
Parktorget med tillhörande slinga den 17/12.
Det kommer att finnas skridskor att låna!
När? 28/11-27/2

BARNENS NYÅR 31/12

Med scenshow, magi, musik och ett vackert barnanpassat fyrverkeri firas Barnens nyår på Stortorget.
Under en hel eftermiddag fylls torget med festligheter för hela familjen, men framförallt för de lite yngre
som inte kan vara vakna till midnatt. Mer info kommer på Malmö Stads hemsida under Evenemang.
Var? Stortorget

NYÅRSFYRVERKERIER EXPLODERAR PÅ HIMLEN I MALMÖ VID TOLVSLAGET
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Varje år firar Malmö Stad det nya året med storslagna fyrverkerier för både vuxna och barn. 2021 blir fyrverkerierna vid tolvslaget från Nyhamnen, där ett mäktigt fyrverkeri kommer att synas vid vattnet.
Var? Nyhamnen

LUCIAFIRANDE

Varmt välkomna att fira lucia med julstämning och skönsång! Malmös Lucia och luciafölje består av elever från
Malmö Latinskola och de sprider tillsammans värme och
glädje med cirka 60 framföranden under julen.
På Luciadagen 13 december kommer Malmö stads Lucia
åka i kortege med häst och vagn från Malmöhus slott till
Stortorget kl. 17.30. Med i kortegen går Malmöflickorna
och Eslövs trumkår. Kl. 18.00 blir det konsert från Residensets balkong och landshövdingen håller tal.
Övriga offentliga framträdanden 2021:
3/12 kl. 18.00 Julmarknad på Katrinetorp
5/12 kl. 16.00 Julmarknad på Katrinetorp
5/12 kl. 17.00 Julmarknad i Folkets park
13/12 kl. 8.45 Stadshusets foajé

LJUSSHOW I SLOTTSPARKEN LUMAGICA

Upplev fyra teman – Love zone, Fantasy
Garden, Frozen Fields och Mystic Forest –
och ett femtiotal unika skulpturer med ljud,
rök och ljus i samklang. Det är lite hemligt
och spännande men framför allt vackert.
Entré förköpspriser från: 0-3 år gratis. 4-12
år 110:-. 13-17 år 145:-. Vuxna 180:-. Familj
(4 pers) 465:-. Lägst pris vid förköp och
besök tis/ons/tors.
När? 20/11-9/1 Tis-fre kl 17-22. Lör-sön 16-22.
Var? Slottsparken
www.lumagica.se

VINTERSPELEN

Vinterspelen är tillbaka på Stortorget på
jullovet! Kom och testa allt från klassiska
brädspel till VR och olika typer av dataspel.
Inga förkunskaper krävs och hela familjen
är välkommen. Det är dessutom gratis! Mer
info kommer på Malmö Stads hemsida under
Evenemang.
När? 29/12-9/1

Foto: Martin Lindeborg, Pierre Ekman, Jenny Leyman mfl.
BARNiMALMO.SE
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Tips för lugna hemmadagar
BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER

Bibblix är en kostnadsfri app för barn
6-12 år. I Bibblix finns över 2000 böcker
på svenska att läsa direkt i sin surfplatta eller smartphone. Grundtanken är att
hjälpa barn i låg- och mellanstadieålder att
upptäcka och utveckla sin läsning, därför
finns inga ljudböcker i Bibblix.
www.bibblix.se

VÄRLDENS BIBLIOTEK DIGITALA BÖCKER PÅ DITT SPRÅK

En gratistjänst som drivs av Biblioteken i
Malmö. Här finns böcker att lyssna på och
läsa på många olika språk och nya tillkommer löpande. Dessa finns idag:
Albanska
Arabiska
Assyriska / Syrianska
Bosniska / Kroatiska / Serbiska
Kurdiska
Persiska / Dari
Polska
Somaliska
Thailändska
Tigrinska
Turkiska
varldensbibliotek.se

FILMAT HEMMAPYSSEL BARNENS VERKSTAD

Här finns massor med kul hemmapyssel
med Lisa och Karin på Barnens verkstad.
Bra steg för steg instruktioner som passar
barn som är sugna på pyssel.
Läs mer på malmo.se/barnensverkstad
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I NATUREN
KOM & SE!

NATURUM SKRYLLE

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

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

SPORT & RÖRELSE
JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

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

SPORTIGT NÖJE

Många barnaktiviteter:
Följ med på guidningar, föredrag,
workshops och trevliga stunder
i naturen! Kanske lär ni er något
nytt eller hittar inspiration till egna
utflykter. Aktiviteterna leds oftast av
naturvägledare från naturum. Vi är
oftast utomhus, kläder efter väder!
Kolla hemsidan för aktiviteter 4-5/12
och 11-12/12.

PÅ BIBLIOTEKEN

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

FULLTOFTA NATURCENTRUM &
SPORT & RÖRELSE
STRÖVOMRÅDE
BAD
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta

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

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.

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.

TEATER, DANS
& MUSIK
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta
www.malmo.se/bulltofta
BESÖK KÖPENHAMN
BOKSKOGEN I TORUP

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE

Här finns många roliga aktiviteter och
temastigar att utforska för stora och
små; Skogslekplatsen med grillplatser,
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Naturstigen och Mattestigen. Alla temastigar
och aktiviteter utgår från Torups

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

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

HÖSTMARKNA

hyra. Nyrenoverat Besökscentrum
(tors-sön) med café "Villa Vandra" i
strövområdet. Gofika på helger!
www.skanskalandskap.se

LEK & K

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds
kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar,
en svåråtkomlig grotta och en unik
mosse. Skåneleden passerar genom
området. Flera iordningställda rastplatser och vindskydd i området.

FÖR FÖRÄLDR

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.

PÅ STRANDEN

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

FRILUFTSFRÄMJANDET

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

FESTIVALER &

www.friluftframjandet.se

MUSIK

Vinterhelger med
naturum Skrylle
Program på skrylle.se
4 - 5 och 11 - 12 december

Åk med buss 159 till hållplats Skryllegården
Reseplanerarepå skanetrafiken.se
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KLÄTTRA I KLIPPOR I
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE

FILM

ALLEMANSRÄTTEN & ALLEMANSSKYLDIGHETEN
Många vill njuta av uteliv och den svenska Allemansrätten är en unik
möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi måste tänka på
våra skyldigheter som hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv,
markägare och andra människor. Grundregeln är enkel: inte störa och
inte förstöra.
Några viktiga "Allemansskyldigheter" att tänka på:
Bryt aldrig kvistar och grenar från levande träd.
Du får endast plocka gammal ved eller grenar till t ex en eld. Du får
plocka blommor, svamp och bär, med undantag från fridlysta växter.
(avvikande regler för naturreservat)
Elda säkert och smart.
Du får endast elda under säkra förhållanden. I många strövområden
finns iordningställda eldplatser, använd gärna dem. Annars är grus
eller sand bra underlag att elda på - aldrig torv, mossa eller berghäll.
Kontrollera så det inte råder eldningsförbud och ha alltid med vatten att
släcka med. (avvikande regler för naturreservat)
Ta med dig skräpet hem.
På många platser finns soptunnor, annars tar du med dig ditt skräp
hem. Tänk på att t ex PET-flaskor, fimpar, snus och plastpåsar tar mycket
lång tid att försvinna i naturen då små mikroplastpartiklar och nikotin
sprids i miljön.
Koppla hunden året om.
Av hänsyn till andra besökare samt känsligt fågel- och djurliv rekommenderas att hundar hålls i koppel under hela året i strövområden. Håll
alltid hunden kopplad när du går genom betesmark. Läs mer om vad
lagen säger om att hålla hunden under extra uppsikt 1/3-20/8. I många
naturreservat måste du koppla hunden året om.
Cykla hänsynsfullt - anpassa efter naturen.
Undvik helst att cykla på mjuka vandringsleder, eftersom cykeldäcken
riskerar att ge djupa spår på stigarna, särskilt när det är blött ute. På
vandringsleder har alltid vandrare företräde, så sänk din hastighet.
Cykla istället på särskilda mtb-leder eller terrängcykelområden som du
hittar i flera strövområden.
Kör inte med moppe, motorcykel eller elcykel i naturen.
All terrängkörning i naturen är förbjuden, eftersom det ger skador på
mark och växter. Undantag finns för skogsbruks- och jordbruksmaskiner.
OBS! I naturreservat gäller inte Allemansrätten - där gäller andra
regler. Oftast finns det skyltar med information om vad som gäller för
varje område. Annars är det din skyldighet att ta reda på vad som gäller!
Läs mer om Allemansrätten med dess skyldigheter på Naturvårdsverkets hemsida.

Källa Skånska Landskap och Naturvårdsverket

BARNiMALMO.SE
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Har du lånat på Fritidsbanken?
FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med olika sportprylar, 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 Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis o tors kl 12-18, ons 12-17, fre 12-16
MALMÖ Lindängen, Munkhättegatan 151
När? mån-fre kl 13-17

Att återanvända
Låt din gamla
är smart!
sportutrustning ge
2018-04-11 10:30 CEST

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.

kulimalmo.se
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LUND, Bankgatan 4, Lund
När? tis-fre kl 13-18, 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 insamlingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons
väg (vardagar 8-22, helger 8-20).
I Lund Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 (nära Centralen), även på återvinningscentralerna på Gunnesbo o
Gastelyckan.

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

Utflyktsmat!
Hur är det hos er - tryter
fantasin ibland när det
är utflyktsdags? Jo så
är det nog hos många!
Här är några snabba tips:
- Ta med maten i en termos så håller den sig varm!
- Kokt korv funkar jättebra i termos. Korvbröd tar du
med i en påse eller låda.
- Stek köttbullar och koka pasta och någon grönsak
och lägg sedan ner allt i en termos.
- Stek pannkakor, bred på sylt eller lägg på bär. Rulla
dem och lägg ner i en matlåda.
- Stek bananplättar eller amerikanska pannkakor.
Ta med färska bär att äta till.
- Tandpetarmat – köttbullar, körsbärstomater, ostkuber, pasta etc - stick ner en tandpetare i varje
och lägg i en burk. Mycket roligare att äta fingermat!
- Gör wraps med skinka, ost, stekt kyckling, grönsaker, en god röra eller dressing.
- Grädda minipizzor på Polarkaka eller färdiga pizzakit. Ta med i lagom bitar i en burk. Kall pizza är gott!
- Baka omelettmuffins eller om du har mer tid är
pizzabullar också mumsig utflyktsmat.

Ha det så mysigt!

BARNiMALMO.SE

11

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN
SPÖKET PÅ CANTERSHUS

Föreställningen handlar om familjen
från Stockholm som flyttar in på det
skånska slottet Cantershus, trots
varningar om att slottet är hemsökt.
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?
Vi kommer att bjuda publiken på en
varm och bombastisk upplevelse,
med en stor ensemble, mystisk magi,
massor av musik och humor som
träffar både 10-åringen, pappa och
mormor. Magisk scenografi, ljus och
teknik skapar det hemsökta huset och
färgstarka karaktärer i fartfyllda scenerier berättar den omtyckta historien
på vårt vis.
Manus är fritt efter Oscar Wildes
klassiker Spöket på Canterville, med
alla roller specialskrivna för Moomsteaterns ensemble och gästskådespelare. En lustfylld teaterupplevelse med

alla de inkluderingsperspektiv som
är Moomsteaterns. Ett familjeäventyr
som inte bör missas!

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
GLASMÄSTARENS TESTAMENTE
MUSIK
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När? tom 21/1 2022
Var? Moomsteatern, Malmö
www.moomsteatern.com

Vinterns familjeföreställning från 7
år, är en varm, spännande, lite läskig
och humoristisk föreställning om
varje människas inneboende förmåga
att i det stora och i det lilla förändra
världen. Med fantasi och lekfullhet
berättar vi sagan om hur det egentligen gick till när Teater Sagohuset
i Lund fick flytta in i ett gammalt
glasmästeri. Följ med när ett gammalt
bortglömt testamente får se dagens
ljus. Goda gärningar, gripande öden
och spännande tidsresor leder fram
till en delikat final. Glasmästarens
Testamente är Teater Sagohusets

invigningsföreställning för vårt nya
teaterhus! Välkomna till ett virvlande
teateräventyr!
När? 3/12-16/1
Var? Teater Sagohuset, Gylleholmsgatan 16, Lund

FES

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 samtal 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. Längd
45 min.

FILM

När? 4/12
Var? Barnens Scen, Folkets Park

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 sparvarna säger att en del granar får flytta
in till människorna och bli smyckade
med ljus och glitter blir Granen nästan
sjuk av längtan. Teaterföreställning för
4 - 13 år. Längd 45 min.

Biljettpris: 100-225:-

När? 9-11/12
Var? Barnens Scen, Folkets Park

”Atmospherics” är en uppslukande
ljudupplevelse och dynamiska bilder
med tre musiker, spoken word,
arkitektoniska övergångar, samt
interaktiva och medskapande
element för publiken. Publiken får
uppleva ljudets födsel från ett andetag
och ett hjärtslag, och se transformationen till ett dynamiskt musikstycke.
En resa till Musikens Äventyrsland helt
enkelt! Längd 40 min. Från 8 år.

NALLES JULSTÄMNING

Hela orkestern är beredd att hjälpa
till så att stämningen blir på topp.
Kom och njut med Nalle inför julen –
massor med härliga julmelodier och
en och annan överraskning ligger och
väntar under granen. I år vill Nalle
verkligen att julen ska bli sådär vacker
och skimrande som den ska vara.
Han har startat förberedelserna i god
tid och har bjudit in några gäster som
ska hjälpa till; en massa sångare och
till och med ett helt luciatåg! Hela
orkestern är beredd att hjälpa till så
att stämningen blir på topp.
Ca 50 minuter. Rek ålder 4-7 år.
När? 11-12/12
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4, Malmö
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se/program/

JULSTÄMNING FÖR FAMILJEN
MED MSO

Julstämning med MalmöSymfoniOrkester på ett julpyntat Malmö Live!
Både omtyckta klassiker och överraskningar – här finns något för alla
åldrar! Dessutom skrider ett luciatåg
in i Konsertsalen och fyller luften med
underskön sång. Letar du efter ett
säkert sätt att komma i julstämning?
Ca 2 tim inkl paus. För hela familjen.

När? 9-12/12
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4, Malmö
Tel 040 34 35 00
www.malmolive.se/program/

ATMOSPHERICS

När? 14-16/12
Var? Barnens Scen, Folkets Park

SAGAN OM VANTEN FRI SCENKONST

Finns det hjärterum så finns det stjärterum 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.
Dockteaterföreställning. För 3 - 7 år.
Längd 35 min.
När? 18/12
Var? Barnens Scen, Folkets Park

TRAZAN & BANARNE - FAMILJEMUSIKAL PÅ MALMÖ LIVE
Familjemusikalen Trazan & Banarne
är en färgsprakande, brännande
aktuell familjemusikal baserad på den
ikoniska TV-succén med Lasse Åberg

och Klasse Möllberg, med odödliga
och folkkära låtar signerade Electric
Banana Band.
Lasse Åberg fyller 80 år samtidigt
som hans band Electric Banana Band
med Janne Schaffer i spetsen firar
40 år. Dessa två jubileum firas med
familjemusikalen Trazan & Banarne
-Banankontakt.
Barnprogrammet Trazan & Banarne
sändes första gången i jullovsmorgon
1976. Balla Trazan Apansson och
polarn Banarne i Kojan blev snabbt
kidsens favoriter och idag är de ett av
Sveriges genom tiderna största och
mest populära barnprogram. Från 7
år. Speltid 2 tim 20 min.
När? 18/12 2021
Var? Malmö Live Konserthus, Dag
Hammarskjölds torg 4, Malmö
www.malmolive.se/program/

JULASONGH, PALLADIUM

En tidlös och generationsöverskridande julkonsert om hur julen kunde låta
för 500 år sedan. Publiken bjuds in i
både kanske okända tungvrickar-refränger och mer välkända klassiker.
Julasongh - julstämning från hela världen med Ensamble Mare Balticum.
Till jul har barn ofta en önskelista på
sådant de vill ha. I ”JulaSongh” får de
något de inte ens visste fanns – ett
vackert och gnistrande paket med julsånger från när och fjärran. Konserten
innehåller mycket sång, även allsång,
och instrumentalmusik från renässansens tid, spelad på tidstypiska
instrument. För hela familjen.
Längd 40 min. Biljettpris: 80:När? 18/12 kl 14.00
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu/kalender

BARNENS SCEN

Bokning till vardagsföreställning
på www.barnensscen.nu
Tel: 040-709 91.
Helgföreställning kan även bokas
på www.kulturcentralen.nu
Tel: 040-10 30 20
forts. sid 15 >>
BARNiMALMO.SE

13

Musikdramatik av Bohuslav Martinu
från 12 år
»Opretentiös uppsättning med
bibehållen inre kvalitet.«
/Sydsvenskan 2018

28 JAN — 6 MARS
malmoopera.se

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN
JUL & KUL MED BABBLARNA

En färgglad, interaktiv, svängig och
rolig föreställning med barnens stora
favoriter Babblarna, Vovvo och Klonk.
Vi blandar språklek och svängig
musik – och framför musikalen med
tal, tecken, sång och dans.
Det är jul i Babblarnas snövita värld!
Äntligen är det dags att klä julgranen
med julpynt och ljus. Barnen i publiken får hjälpa Klonk att gissa vad
som finns i Babblarnas julklappar.
Babblarna bakar pepparkakor, går
Luciatåg och kan knappt vänta tills
de får öppna sina julklappar! I denna
sjung-med-musikal för småttingar
får alla vara med och sjunga till våra
mest älskade julvisor blandat med
Babblarnas största hits!
Rekommenderad ålder: 2-5 år (yngre
och äldre barn är självklart välkomna!)
Det här är föreställningen för alla barn
som inte kan sitta still.

FESTI

LUDDE B, PALLADIUM

Tillsammans med handdockan Ludde
B och två musiker presenterar Ayla
Kabaca (från Bolilbompa) kompositören Ludwig van Beethoven och hans
musik. Ludde verkar tro att det är han
som skrivit musiken... Tillsammans
med handdockan Ludde B och två
musiker presenterar Ayla Kabaca
kompositören Ludwig van Beethoven
och hans musik.
Men hur är det med Ludde B? Han
verkar mer eller mindre säker på att
det i själva verket är han som är – eller
åtminstone borde vara – Ludwig van
Beethoven och att det är han som
skrivit all den fantastiska musiken.
Föreställningens fyra medverkande är
handdockan Ludde B, presentatören
Ayla Kabaca, pianisten Markus Kvint
och violinisten Isabell Bania. Från 5 år.
Biljettpris: 90:-

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

När? 18/12
Var? Nöjesteatern Malmö
www. nojesteatern.se

När? 30/1 2022 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
www.palladium.nu

KOMEDI PÅ EN BRO
MALMÖ OPERA

Komedi på en bro är en radioopera
från 1935 av den tjeckiske tonsättaren
Bohuslav Martinu. Operaverkstans
version av denna komedi i klassisk
form, utspelas i slutet av kalla kriget
på en plats där alla har tröttnat på
gränskontrollerna. Tillvaron är präglad
av misstänksamhet och spioneri och
allt ställs på sin spets när fem personer fastnar vid gränsen och varken
kommer fram eller tillbaka.
Rek från 12 år.

FILM

När? 28/1-6/3 2022
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

PIPPI KOMMER TILL STAN

Nästa år kommer Pippi Långstrump
till Nöjesteatern i Malmö. Följ med på
denna hisnande musikalföreställning
där Pippi Långstrump och hennes
vänner bjuder på sång och dans, bus
och lustiga påhitt. Biljetter kan köpas
på Pippimusikal.se
När? 26/2-17/2 2022
Var? Nöjesteatern, Malmö
www.pippimusikal.se

Julius Production presenterar

För
hela
en!
familj

Foto från uppsättningen 2015

PIPPI KOMMER TILL STAN!
NÖJESTEATERN, MALMÖ | 26/2-17/4
BILJETTER: PIPPIMUSIKAL.SE

BARNiMALMO.SE
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LUND

Nytt teaterhus i Lund!

Det är Teater Sagohuset som, efter mer än 30 år i lokalerna på Revingegatan, flyttar in
i ett nytt tillgänglighetsanpassat teaterhus i det gamla Glasmästeriet på Stenkrossen i
Lund. Det nya teaterhuset rymmer teaterscen, salong, foajé, café och ordentliga utrymmen för teaterns medarbetare och framför allt för en stor barn- och ungdomspublik.
- Målet är att fortsätta bjuda på fantastisk scenkonst för barn och unga men nu äntligen med plats för fler och tillgängligt för alla. Invigning med urpremiär av teateräventyret Glasmästarens Testamente spelas under december och januari, berättar
Leila Åkerlund, Teaterchef och konstnärlig ledare.
- Teater Sagohusets mångåriga och lovordade dans- och dramaverksamhet för barn
och unga med olika funktionsvariationer får också goda förutsättningar att utvecklas
i de nya lokalerna fortsätter Leila, som också är regissör för Glasmästarens Testamente som just repeteras på den nya scenen.
- Kom till Sagohuset och var med och fira!
www.sagohuset.nu
Teater Sagohuset är en fri professionell teatergrupp i Lund som grundades 1987 och verkar för en
berättande, genreöverskridande och lekfull scenkonst för barn och unga. Verksamheten består främst av
turnerande scenkonstföreställningar för barn och unga. Teater Sagohuset fokuserar konstnärligt på att
fläta samman tal, dans och musik till en helhetsupplevelse och strävar efter att ge sin publik scenkonstupplevelser som ifrågasätter och utmanar invanda tankemönster och givna värderingar.

Vinterns familjeföreställning
från 7 år
Regi: Leila Åkerlund

”En varm, spännande, lite läskig
och humoristisk föreställning om
varje människas förmåga att
förändra världen”
Premiär 3 dec
Biljetter: www.kulturcentralen.nu
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teater
SAGOHUSET

Nya Teater Sagohuset
Gylleholmsgatan 16 i Lund

Repetitioner av vinterns familjeföreställning Glasmästarens Testamente

I början på november jobbas det fortfarande febrilt i de nya fina lokalerna.

Leila Åkerlund regisserar Glasmästarens Testamente.

LEK & KUL INNE
KUL I MALMÖ

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

LEOS LEKLAND
STADIONGATAN &
STORA BERNSTORP
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 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
och vi har öppet årets alla dagar!
Läs mer på vår hemsida!
Vuxna och barn under 1 år gratis.
Priser för övriga kan variera beroende
på efterfrågan, lov, helgdagar etc. För
aktuella priser besök bokningssidan.
Tisdagar är det PEP-dagen: 119:-.
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
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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.
Butiken: Måndag-söndag kl 10-20.
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se

BUSFABRIKEN LEKLAND

Hoppa, lek, busa, stoja, spring, pyssla, 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 11-19
(se hemsidan för öppettider i helgerna)
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 aktiviteterna som är i vår stora lekställning
hittar ni inte på andra lekland. Säkerheten är väldigt viktig! Boka gärna ert
barnkalas hos oss - våra kalasrum är
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,

1-2 år 85 kr, från 2 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och föräldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.
När? Tors-sön kl 11-18
Var? Center Syd, Löddeköpinge

EXTREMEZONE

Extremezone är ett ca 4000 kvm
actioncenter med parkour, klättring,
foampit, extremtrampoliner, ninjabanor och VR Arena på Entré i Malmö.
Extremezone är byggt för att attrahera
barn, ungdomar och vuxna!
Du skall vara minst 7 år för att använda vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Entré: 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 10-18.
Var? Topplocksg.12, Toftanäs Malmö
www.rushtrampolinpark.se

VATTENHALLEN
SCIENCE CENTER I LUND

På helger och skollov håller vi öppet
för allmänheten och då fylls våra lokaler av experimentlystna familjer.
I våra aktivitetsfyllda lokaler får
besökarna ta del av experiment,
utställningar och shower grundade i aktuell teknikutveckling och
vetenskaplig forskning. För att visa
våra unga besökare att de kan utbilda
sig inom naturvetenskap och teknik
bygger verksamheten på personaltäta
aktiviteter. Boka biljett på hemsidan.
Besök även vårt spännande Planetarium som har helgvisningar.
När? Lör-sön & under skollov kl 12-17
Var? Vattenhallen, John Ericssons väg 1,
Lund
www.vattenhallen.lu.se
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1 timme på helg, lov och studiedagar

www.jump.se
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MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

FILM

MUSIK

MODERNA MUSEET

Ett av Europas ledande museer för
modern och samtida konst, med en
samling från 1900-talet och framåt.
Moderna Museet Malmö visar samtidens mest betydande konstnärer och
moderna klassiker varvat med urval ur
Moderna Museets samling. Kopplat
till utställningarna ges ett spännande
pedagogiskt program för stora som
små, samt en rik programverksamhet.
3 dec kl 11.15 o. 13.15 Barnvagnsvisningar
10 dec kl 11.15 o. 14 Babymåleri
12 dec kl 13 Familjevisning
19 dec kl 11.15–15 drop in Familjeverkstad
28–30 dec kl 11.15–15 drop in varje
dag Jullovsverkstad
2022
14 jan kl 11.15 o. 13.15 Barnvagnsvisningar
21 jan kl 11.15 o. 14 Babymåleri
23 jan kl 13 Familjevisning
30 jan kl 11.15–15 drop in Familjeverkstad

Barnvagnsvisning på Moderna

Babymåleri på

Moderna

Familjeverkstad på Moderna

Museet har fri entré.
Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19),
stängt måndagar.
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.
Håll utkik för Jullovsverkstad för barn
på hemsidan.
Öppet alla dagar 11-17 (ons 11-21) men
stängt helgdagar kring jul/nyår.
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 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, Malmöhusvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer
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MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Teknikens & Sjöfartens Hus, Kommendanthuset m.m. Entréavgift museiområdet
på Malmöhusvägen (gemensam
biljett) med Slottsholmen och Teknikens och Sjöfartens hus. Olika
kreativa aktiviteter för barn på helger
och skollov. Malmö Museer erbjuder
många olika utställningar, program
och aktiviteter som riktar sig till barn
och unga. Akvariet. Båtlekrummet.
Vattenvetarklubben. Idéplaneten. Ubåt
och mycket annat.
Barnaktiviteter erbjuds.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri
entré, vuxen 40 kr, student 20 kr.
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 monterutställningar. 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

Foto: Linnea Svensson och Sanna Dolckwall

DECEMBERKUL PÅ
MODERNA MUSEET!

MALMÖ

Moderna Museet Malmö I Ola Billgrens plats 2-4
www.modernamuseet.se/malmo. FRI ENTRE!

FES

BESÖK KÖPENHAMN

LUND

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

KULTUREN I LUND

Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com
Kulturen är två kvarter i centrala Lund
fyllda av kulturhistoriska hus och
trädgårdsmiljöer som du kan besöka.
Stig in i husen och upplev livet i
staden och på landet, från medeltiden
och fram till 1930-talet. Välj bland ett
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.
Fri entré för besökare 0-18 år samt
Kulturens medlemmar. Vuxen 90 kr,
pensionär 70 kr, student 45 kr.
Ordinarie öppettider:
Tors-Tis kl 10-17
Ons kl 10-20

JULLOVET:

Under jullovet ändrade öppettider:
annandag jul 26 december kl 10–16
måndag 27 december kl 10–16
tisdag 28 december kl 10–16
onsdag 29 december kl 10–20

torsdag 30 december kl 10–16
nyårsafton 31 december stängt
nyårsdagen 1 januari stängt
söndag 2 - söndag 9 januari kl 10–16
Entréavgifter Jullovet: Besökare 0–18
år samt medlemmar fri entré, vuxen
130 kr, pensionär 100 kr, student
65 kr.

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! Sista dag 9/1.

Kulturens Julspår och se hur julen
firades förr i några av våra kulturhistoriska hus.

FILM

FAMILJEVERKSTAD MED
JULPYSSEL – VI GÖR JULDEKORATIONER!
Välkommen på drop in-pyssel
kl 13-15. För barn från 5 år, i vuxens
sällskap. Drop-in i Verkstan, intill
lekutställningen Elsa Beskows sagovärld. Ingår i entréavgiften, ingen
förhandsbokning.
Datum:
Lör 4/12 kl 13–15: Mini-julgranar.
Vi gör julgranar i miniatyr av kottar,
glasspinnar och andra spännande
material.
Lör 11/12 kl 13–15: Julkort.
Skapa helt egna, unika julkort!
Lör 18/12 kl 13–15: Julpynt.
Pysselverkstad där vi gör smällkarameller och små julänglar.
Sön 2/1 kl 13–15: Varglappar.
Skrämmande målningar som förr
användes vid vargjakt. Kom till vår
verkstad och testa att göra din egna
variant!

FÖLJ JULSPÅRET

Mellan 23/11 och 16/1 kan du följa

Illustration: © Elsa Beskow.

KULTUREN I LUND
Välkommen till vårt
Julstök under första
adventshelgen och till
mysiga julaktiviteter
under december.
Lekutställningen Elsa
Beskows sagovärld
visas t.o.m. 9/1 2022.

www.kulturen.com
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LUND
Sön 9/1 kl 13–15: Elsa Beskow
miniatyrfigurer.
Sista dagen för Elsa Beskow-utställningen hos oss! I verkstan gör vi miniatyrfigurer av Tant Grön, Tant Brun,
Tant Gredelin och Farbror Blå. Passa
på att leka en sista gång i utställningen, före eller efter pysslet! Lekutställningen är öppen sista dagen idag.

PONNYRIDNING I PARKEN
Följ julspåret på Kulturen. 23/11-16/1.

Se Kulturens park från sadeln!
Ponnyridning för barn på russ och
shetlandsponnys, på gräsmattan
utanför Bosebo kyrka.
Varje ridtur varar ca 5 minuter och
kostar 20 kr, biljett köps i entrén.
Begränsat antal turer, ingen förhandsbokning.
När? Lör 4/12 kl 12-15

ALLSÅNG: TOMTEMOR OCH
PEPPARKAKSGUBBEN

Hälsa på Tomten under Julstöket 26-28/11.

Hej mitt
VINTERLUND!
I Lund kan man njuta av massor
med ljus och fantastiska utsmyckningar, en rolig isbana, provsitta
toments släde, grilla marshmallows, gå på polkagrisjakt och
annat skojsigt. Det mesta händer
på Stortorget!
Vinterlund är tillbaka med massor
av aktiviteter och härlig stämning
som varar vintern igenom!
Programmet hittar du här:

www.vinterlund.se

Tomtemor och Pepparkaksgubben
bjuder in till julallsångskalas med
dignande kakfat och munter musik!
Men vad nu? Vart har alla kakor tagit
vägen? Jakten på de försvunna bakverken går till tonerna av våra mest
älskade julsånger. Från 5 år. Förköp
biljett på www.kulturen.com/program.
När? Sön 5/12 kl 13-13.45.

PROVA PÅ I SMEDJAN

Trollmors Sagor, Turali på Kulturen 7/1.

Tillsammans med smeden Anders
Wahlström får barn prova på att
smida en krok eller en blompinne i
vår smedja. Lämpligt för barn 8–15
år. Fem halvtimmes-pass per dag: kl
13.00, kl 13.30, kl 14.30, kl 15.00 och
kl 15.30. Endast två barn per pass.
Förbokning i entrén samma dag.
När? 28-29/12

TURALI – BARNFÖRESTÄLLNING
MED TROLLMORS SAGOR

Turali är en äventyrlig saga om att
vara annorlunda. I föreställningen
blandar Trollmor berättande, teater,
musik och sång. Passar barn i åldern
4–9 år. Förköp biljett på www.kulturen.
com/program.
När? Fre 7/1 kl 13-13.40

DANSLEKAR KRING GRANEN

Vi dansar ut julen med danslekar kring
granen. Riksspelmansduon Dråm står
för musiken. Tre olika halvtimmespass
med danslekar. Från 5 år. Förköp
biljett på www.kulturen.com/program.
När? Sön 16/1

BARNiMALMO.SE
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VINTERKUL
Lugn, härlig åkning moturs som gäller.
På jullovet har vi extra öppet!
UTHYRNING AV UTRUSTNING:
Sportshopen hyr ut skridskor 50:-/par
(strl 25-48), hjälm 20:-/st och slipar
dina egna skridskor för 80:-/par. All
utrustning som hyrs får endast befinna sig inne på Kockum Fritid.

CIRKUS & TROLLERI

SKRIDSKOBANOR FOLKETS PARK
I den vackert upplysta parken
kommer det att finnas två isbanor där
besökare kan fara fram över isarna.
Isbanan på Plaskdammen öppnar
redan 28/11. Den 17 /12 kan du för
första gången någonsin åka skridskor
på Parktorget i Folkets Park! Samma
dag öppna vi dessutom upp Slingan
– en helt ny isbana som slingrar från
Parktorgets isbana ner mot Plaskdammen.
Ni kan ta med era egna skridskor eller
låna skridskor från utlåningsboden.
Flera söndagar är det skridskoskola med Friluftsfrämjandet kl 10-12
där stora som små kan finslipa sin
skridskoteknik.
Vid dåligt väder kan vi behöva
stänga. Håll utkik på Folkets Parks
Facebooksida, där informeras om
ifall isbanorna tvingas hålla stängt
någon dag.

ej betämd färg

Entré: Vuxen: 45:-, barn: 30:- (4-17 år).
Var? Kockum Fritids ishall, Västra
Varvsgatan 8, Malmö
www.kockumfritid.se

KOM & SE!

KREATIVT!

SKRIDSKOSKOLA,
KOCKUM FRITID

Skridskoskola för barn 3 år och äldre
med Slottsstadens Konståknings
Klubb. Kom och lär dig åka skridskor
i lekfull miljö. Grupper för olika åldrar
och färdigheter. Vi håller till på Kockum Fritid följande tider:
Torsdagar 18.10-19.00
Söndagar 10.10-11.00
För dig som lämnat skridskoskolan,
vill åka lite oftare och fortsätta lära
dig grunderna i konståkning finns
det fortsättningskurser. För mer info:
skridskoskola@slottsstadenskk.com.

JULMARKNADER

När? Öppna alla dagar från kl 10
Var? Folkets Park Malmö

SKRIDSKOLEK MED
FRILUFTSFRÄMJANDET

Var? Kockum Fritids ishall, Västra

luftsfrämjandet skridskolekskola.
Alla är välkomna att delta!

www.slottsstadenskk.com

Varvsgatan
8, Malmö
HÖSTMARKNADER
& MÄSSOR
Tel. 076-288 55 05
De flesta söndagar kl 10-12 har Fri-

ej betämd färg

När? söndagar kl 10-12 tom 27/2
Var? Malmö Folkets Park
www.malmofolketspark.se

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 g/säsong). Vi har tre
gruppindelningar vid varje tillfälle:
Nybörjare, Kan åka lite och Kan åka.
Avgift: 875 kr för hela säsongen + 100
kr i medlemskap i Friluftsfrämjandet.
Anmälan: 040-271121 eller mail:
malmo@friluftsframjandet.se

LEK & KUL INNE

SKRIDSKOÅKNING I NATUREN

Om och när det fryser till... På Malmös
dammar kan du åka skridskor när isen
är över 12 cm tjock. Det skyltas under
vinterhalvåret med "varning för svag
is". När skridskoåkning tillåts täcks
skyltarna för, och ger en indikation på
att isen är tillräckligt tjock: Bulltofta
rekreationsområde, Pildammarna,
Öresundsdammarna, Husie mosse,
Kristinebergsparken och dammen
vid golfbanan i Käglinge. Tänk på att
isarnas kvalitet snabbt kan ändras, så
var försiktig!

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

SKRIDSKOÅKNING PÅ
KOCKUM FRITID

Ishallen är öppen v. 35-17 för allmän
åkning under följande tider:
Ons kl 17-21 – allmän hockeykväll,
puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11-14:30 – allmän skridskoåkning, rek. för små barn. Inga
ytterskor, puckar eller klubbor på isen.
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När? sön kl 10.15-11.15 Kirseberg
och tis kl 17.15 eller 18.10 Limhamn
Tel. 040-27 11 21
www.friluftsframjandet.se/malmo

SKRIDSKOSKOLA MED
SK SKRINNAREN

I SK Skrinnarens skridskoskola lär sig
barnen grundläggande skridskoåkning. Träningen är varierande med
lekar, koordinationsbanor, tävlingsmoment mm. Kom och prova! Du kan
prova på vår träning 1-2 tillfällen innan
du betalar terminsavgift.
När? Söndagar kl 14.15-15.15
Var? Malmö Isträningsarena Hyllie
www.skrinnaren.com

LUNDS ISHALL

STORA RINKEN:
Lör: 16–19, Sön: 11–14
LILLA RINKEN:
Lör: kl 17–19 (klubba tillåten)
Sön: kl 11–13 (ej klubba)
Under skollov öppet vardagar kl
11-15, lör/sön som övriga helger.
Entréavgifter: Vuxna: 51 kr. Barn
och ungdom (5–17 år): 31 kr.
Familjeårskort: 710 kronor
Vuxen årskort: 405 kronor
Barn årskort: 205 kronor
Betalning med kort eller Swish.
Det finns uthyrningsskridskor i
storlekar 26–47 i hockeyskridskor
och 32–42 i konståkningsskridskor, så långt lagret räcker. 50/70
kr/par (ej förbokning)
Lilla rinken kan hyras för barnkalas, 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 rekreationsområdets 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:
120 kr.
I priset ingår skidor, stavar och
pjäxor. Uthyrningen avser åkning
i Bulltoftaparken i max 2 tim. Utrustningen hyrs ut under Bulltofta
motionscenters öppettider men
ska vara tillbaka en timme innan
anläggningen stänger.
Om det är dåligt med snö så har
de även uthyrning av rullskidor.
Var? Bulltofta rekreationsområde, Malmö

PULKABACKAR MALMÖ/LUND

Häftiga, branta pulkabackar för den
äventyrlige finns i Kroksbäcksparken i Malmö och St Hans backar
i Lund. Men även de minsta kan
följa med för det finns små backar
där också.
Tjoho!!!

Julmarknader!

Många julmarknader har kul aktiviteter för barnen.
2-5/12 Tors & Fre: 16-20, Lör & Sön: 12-17
Mitt Möllan julmarknad, Claesgatan 8, Malmö
Julmarknad med försäljning av lokalproducerade
julklappar. Här finns också smakprov från olika
butiker.
3-5/12 Fre: 12-20, Lör & Sön: 10-17
Jul på Katrinetorp, Katrinetorps allé 1, Malmö
En tradition som av många anses vara en av södra
Sveriges vackraste marknader. Här kan du hitta
dekor, antikviteter, delikatesser, hantverk och annat
som hör julen till. Ca 70 utställare.
3-5/12 Fre: 13-19, Lör & Sön: 11-18
Jul på Fredriksdal, Gisela Trapps v. 1, Helsingborg
På Fredriksdal firas julen så som det gjordes förr.
Det bjuds på traditionell julmarknad, underhållning
och andra aktiviteter för hela familjen. Ett hundratal
försäljare.
3-5/12 Fre: 12-18, Lör: 10-18, Sön: 10-16
Julmarknad i Tykarpsgrottan, Hässleholm
Upplev en fantastisk och ovanlig julmarknad tolv
meter under jord. Bland pelarsalar och underjordiska gångar finner ni utställare som erbjuder
mathantverk och vackra alster. Ca 60 utställare.
3-5/12 Fre-Sön: 10-17
Julmarknad Björnstorps slott
En julmarknad i slottsmiljö mellan Dalby och
Genarp. Traditionell julmarknad med över 80
utställare av konsthantverk, blommor, smycken,
juldekorationer, hembakat, godis och granar.
4-5/12 Lör-Sön: 10-16
Julmarknad med brukskonst på Löberöds
Slottskyrka, Löberöds slott
Här kan du handla bruksföremål och konst från lokala hantverkare. Matservering. ca 15-20 utställare.
4/12 Lör: 11-19
Kyndelsmarknad i Lykttändargränd, Holmgången
Omaka marknadsgillet har samlat styrkorna.
Magiministeriet är tubbat och smort. Sedan 1853
har trollkunniga i Malmö hållit den magiska vintermarknaden Kyndelsmarknad i Lykttändargränd
mitt inne i Malmö, dold för stadens icke-magiska
befolkning. Okonventionell julmarknad.

4/12 Lör: 10-15 - Kävlinge Furulund Julmarknad,
Unionstorget, Kävlinge
Traditionell barnvänlig julmarknad.
9-12/12 och 16-23/12
Malmö Julmarknad på Gustav Adolfs Torg, Södra
Tullgatan & Davidsbro, Malmö
En traditionell julmarknad med hög mysfaktor
och fokus på genuint hantverk, godsaker och fina
julgåvor.
10-12/12 Fre: 15-20, Lör & Sön: 10-17
Jul på Övedskloster Slott, Sjöbo
Traditionell julmarknad med ca 100 utställare,
aktiviteter, luciatåg och underhållning. Träffa tomten.
Ponnnyridning.
11/12 Lör: 9-14
Bondens Egen Julmarknad, Drottningtorget, Malmö
Bondens Egen Julmarknad är en populär tillställning i Malmö. Varorna som säljs kommer från
lokala producenter och det finns mycket ekologiskt
att välja på. Ca 25 utställare.
11-12/12 & 18-19/12 Lör & Sön: 10-16
Julmarknad i Jakriborg, Hjärup
Kom och upplev medeltida miljö med flera hantverkare. Försäljning av handstöpta ljus, tovade tomtar,
halm, juldelikatesser m.m. Träffa tomten och åk
häst och vagn och mycket annat.
12/12 Sön: 12-18
Julmarknad i Skanör, Bäckatorget, Skanör
Utställare på Bäckatorget och Rådhuset skapar
julstämning på näset. Här lovas mat och dryck,
sång och musik och till och med tomten har lovat
att titta förbi.
18-19/12 Lör: 12-17, Sön: 11-16
Jul på Rotundan i Lomma, Strandvägen 120
Klassisk julmarknad med massor av spännande och
mysigt hantverk. Det utlovas glögg, pepparkakor,
lussekatter, sång och musik, lotteri, tomtebesök och
annat spännande för hela familjen. Ca 50 utställare.

Julpyssla till granen
Har ni små rörpärlor hemma? Det här är ett snabbt julpyssel
som även passar barn som är lite otåliga. Men även om det
går fort så blir det kul och personliga julgransprydnader.
Sätt ugnen på 200 °. Klä en plåt med bakplåtspapper och lägg
pepparkaksformar på plåten. Fyll nu formarna med ett lager pärlor
och ställ in i ugnen ca 5 minuter. Låt dem svalna en stund och tryck
sedan försiktigt ut dem och trä i en tråd eller ett snöre. Man kan
också låta dem vara kvar i formen om man tycker det är finare.
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Egen julglögg för vuxna!
5 liter svagdricka
2,5 kg socker
0,5 kg russin
1 paket jäst 50 g
5 st potatisar tunt skivade
1 bit ingefära
20 g kardemummakärnor
10 g kryddnejlikor
2 kanelstänger
Skala och skiva potatis och
ingefära. Finfördela jästen.
Blanda alla ingredienser i
en stor hink eller kastrull.
Rör tills jästen har löst upp
sig. Lägg på plastfilm och
stick små hål i den.

Låt stå i 3-4 veckor. Rör
lite då och då om du vill
men inte tvunget. Men
missa inte att lyssna första
veckan på ljudet och känn
doften!
Sila genom saftduk eller
liknande och tappa upp på
rena flaskor med kork.
Låt stå några dagar så bottensatsen sätter sig, sila
sedan genom saftduk eller
kökshandduk igen (häll ev
ut bottensatsen). Låt gärna
stå lite till och sedan kan
du njuta av den godast
glöggen!

Alkoholhalten varierar men
räkna med ca 15-20 %.

Bästa julgodiset !

Mintchokladkrisp med polka
200g Marabou mintkrokant
2 dl Rice Krispies
Polkagriskäppar
Flingsalt
Dela chokladkakan i bitar,
lägg i en skål och smält i
ett vattenbad.
Tillsätt Rice Krispies i
skålen och rör runt försiktigt. Klicka i formar i valfri
storlek, förslagsvis folieformar i knäckstorlek. Strö
en liten nypa flingsalt ovan-

på. Krossa polkakäpparna i
en påse och strö
sedan på som
dekoration.
Låt stå i kylen en
stund. Såå gott!

BARNiMALMO.SE
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Vinter på
biblioteken!
Låna
böcker!
Spela
spel!
Sagostunder
på olika språk!

Pysselverkstad!
Träffa
kompisar!
Kolla
på film!
Alla bibliotek är
hbtq-certifierade

Kolla här för mer info:
malmo.se/biblioteken

Biblioteken i Malmö

FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN
STADSBIBLIOTEKET

10 dec kl 15.30–16.45
FREDAGSPYSSEL
Varje fredag sätter vi fram våra coola
pysselsaker. För alla åldrar. Drop in.

SPORT & RÖRELSE
BAD

2 dec kl 10.00–10.30
BABYBOKPRAT
Vi läser, ramsar, sjunger och tipsar om
böcker för de minsta. 0–1 år. Anmäl
både dig själv och ditt barn.
7 dec kl 15.30–17.00
BARNENS VERKSTAD
Vi skapar tillsammans i vår magiska
verkstad. 3–8 år. Begränsat antal
platser.

16 dec kl 15.30–16.45
FREDAGSPYSSEL
Varje fredag sätter vi fram våra coola
pysselsaker. För alla åldrar. Drop in.

9 dec kl 10.00–10.30
BABYBOKPRAT
Vi läser, ramsar, sjunger och tipsar om
böcker för de minsta. 0–1 år. Anmäl
både dig själv och ditt barn.

11 dec kl 14.00–15.30
BARNENS VERKSTAD
Vi skapar tillsammans i vår magiska
verkstad. 3–8 år. Begränsat antal
platser.

MUSIK

14 dec kl 15.30–17.00
BARNENS VERKSTAD
Vi skapar tillsammans i vår magiska
verkstad. 3–8 år. Begränsat antal
platser.

BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET
29 dec kl 14.00–15.30
BOKTIPS OCH PYSSEL
Vi tipsar om böcker på temat fabler,
läser högt och skapar sedan egna
djurkaraktärer. 8–12 år.
5 jan kl 14.00–15.00
BOKTIPS OCH PYSSEL
Vi tipsar om böcker på temat fabler,
läser högt och skapar sedan egna
djurkaraktärer. 8–12 år.

KIRSEBERGSBIBLIOTEKET
3 dec kl 15.30–16.45
FREDAGSPYSSEL
Varje fredag sätter vi fram våra coola
pysselsaker. För alla åldrar. Drop in.
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15 dec kl 15.00–16.00
LÄSONSDAG
För dig 8–12 år.

Fredagar kl 15.00–16.00
VECKOQUIZ
Ny vinnare dras varje fredag.

22 dec kl 15.00–16.00
LÄSONSDAG
För dig 8–12 år.

4 dec kl 10.15–11.30
GÖR DIN EGEN BILDERBOK
Illustratören och författaren Ebba
Forslind hjälper dig att skapa din egen
spännande bilderbok. För dig 6–10 år.
Anmälan krävs.
7 dec kl 10.00–10.30
BABYRYTMIK
Härlig musik förenas med pedagogiska rörelser! Anmälan krävs.
18 dec kl 11.00–11.30
SAGOR PÅ ARABISKA
Anmäl dig gärna men drop in går
också bra.
20 dec När biblioteket är öppet.
BOK- OCH PYSSELPÅSE
För åldrarna 6–15 år.
22 dec När biblioteket är öppet.
BOKBINGO MED PRISKLAPPAR
För åldrarna 6–15 år.
23 dec–10 jan När biblioteket är öppet.
VECKOQUIZ MED ÖVERRASKNINGSVINST
För barn och unga 6–15 år.
Vinstdragning 7 januari.
28 dec kl 14.00–15.30
JULLOVSMATINÉ
För alla åldrar.

LINDÄNGENBIBLIOTEKET
2 dec kl 10.00–10.30
SAGOFÉN ISADORA: AAOOII
Teater för bebisar 0–12 månader och
deras vuxna.
3 dec kl 14.30–16.30
TV-SPELSFREDAG
För barn och unga 7–15 år.
7 dec kl 17.00–19.00
FILMVISNING FÖR UNGA
Film, fika, samtal. För dig 13–18 år.

PÅ S

16 dec kl 09.30–10.00
SAGOSTUND
17 dec kl 14.30–16.30
TV-SPELSFREDAG

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

11 dec kl 11.00–12.30
BARNENS VERKSTAD
Vi skapar tillsammans i vår magiska
verkstad. 3–8 år. Begränsat antal
platser.

9 dec kl 09.30–10.30
BABYBOKPRAT
Vi läser, sjunger och ramsar. För dig
med bebis 0–10 månader.

LIMHAMNSBIBLIOTEKET

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

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.

8 dec kl 15.00–16.00
LÄSONSDAG
För dig 8–12 år.

OXIEBIBLIOTEKET
8 dec kl 14.30–15.30
BIBBLAN-KLUBBEN
Kreativ biblioteksklubb för årskurs
4–6. Vi pysslar, pratar böcker och
fikar. Anmälan krävs.

FES

9 dec kl 14.30–15.30
BIBBLAN-KLUBBEN
Kreativ biblioteksklubb för årskurs
4–6. Vi pysslar, pratar böcker och
fikar. Anmälan krävs.
11 dec kl 11.00–12.30
SAGOLÖRDAG
Sagostund och julpyssel. Anmälan
krävs.
18 dec kl 11.00–12.45
FAMILJEBIO
Vi tittar på film tillsammans.

FILM

ANMÄLAN TILL BIBLIOTEKENS ARRANGEMANG:
När det står ”Anmälan krävs”
behöver du anmäla dig till
arrangemanget. Det gör du via
malmo.se/biblioteken. Du kan
också kontakta ditt bibliotek,
så hjälper de dig.
Håll även utkik i bibliotekens sociala medier för fler
arrangemang. De flesta
biblioteken finns där – sök på
bibliotekets namn.

MALMÖ STADSBIBLIOTEK
KANINI FÖR BARN 0-8 ÅR &
BALAGAN FÖR BARN 9-13 ÅR

BARNiMALMO.SE
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FULLEN, VARJE DAG!
HELA DAG

ÖPPET ALLA DAGAR
Bernstorp • Stadiongatan
BOKA DIN BILJETT IDAG PÅ LEOSLEKLAND.SE

