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I din hand håller du årets första nummer 
av Barn i Malmö & Lund. Vi kämpar på och 
försöker sprida lite glädje i dessa dystra 
pandemitider - men nu vill vi ha norma-
la tider!! Det är fortsatt svårt för stans 
arrangörer att erbjuda sina vanliga utbud 
men vi har försökt samla ihop det som kan 
erbjudas enligt alla riktlinjer.

Kanske kan vi få se lite snö och is så vi kan 
få åka pulka och skridskor, bygga snögub-
bar och snölyktor och ha ett och annat 
snöbollskrig. Men ett är i alla fall säkert, 
vi går mot ljusare tider!

Agneta Hammarlund, Redaktör 

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

Grön cykeldistribution 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

Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Nej nu vill vi inte mer!

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT
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VINTERKUL I MALMÖ & LUND

I NATUREN & FRITIDSBANKEN

TIPS FÖR LUGNA HEMMADAGAR

PYSSEL: GÖR BLOMMOR

BARNENS SCEN

TEATER, DANS & MUSIK

BRUNA BANANER

LEK & KUL INNE

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR

SUDOKU

BIO

ODLA PÅ FÖNSTERBRÄDAN

BIBLIOTEKEN I MALMÖ

BAD

2313 21

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
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SKRIDSKOBANOR FOLKETS PARK
I den vackert upplysta parken finns 
två isbanor där besökare kan fara 
fram över isarna. Ni kan ta med era 
egna skridskor eller låna skridskor 
från utlåningsboden. Flera söndagar 
är det skridskoskola med Friluftsfräm-
jandet 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.

När? Alla dagar fr kl 10 t.o.m. 27/2
Var? Folkets Park Malmö

SKRIDSKOLEK MED 
FRILUFTSFRÄMJANDET
Vissa söndagar kl 10-12 fram till och 
med den 27/2 har Friluftsfrämjandet 
skridskolekskola. 
Alla är välkomna att delta!

När? 13/2, 20/2, 27/2 kl 10-12
Var? Malmö Folkets Park
www.malmofolketspark.se

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! 

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 skrid-
skoåkning, rek. för små barn. Inga 
ytterskor, puckar eller klubbor på isen.  
Lugn, härlig åkning moturs som gäller.
På sportlovet 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.

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

LUNDS ISHALL
OBS! just nu får endast en vuxen som 
inte åker skridsko följa med barnen in 
i ishallen.
STORA RINKEN:
Lör: 16–19, Sön: 11–14 (ej klubba)
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: 715 kronor
Vuxen årskort: 410 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). Kiosk finns.
Lilla rinken kan hyras för barn-
kalas, klassfester etc: 
ishallen@lund.se 

Var? Stattenavägen 25, Lund

ISBANA PÅ STORTORGET I LUND
Kom till isbanan mitt i Lund och åk 
skridskor. Om du inte har egna så 
finns Fritidsbanken på plats och lånar 
ut gratis, mån-fre kl 16-20 och lör-sön 
kl 10-20 (vissa avvikelser så kolla 
hemsidan innan). Isbanan är öppen 
för åkning dygnet runt.

Var? Stortorget i 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 rekrea-
tionsområdets östra del finns en 150 
m lång skidbacke med toppen 30 
meter över havet.
SKIDSPÅR - När vädret tillåter an-

lägger 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. Ut-
rustningen 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 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 
där också.
Tjoho!!!

Malmö & Lund

För alla barn och ungdomar
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös kalen-
der och hitta din grej! Sport, 
spel, pyssel och en massa 
annat skoj!
kulimalmo.se
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VINTERDRÖM I FOLKETS PARK
Vinterdröm fyller återigen parken med 
fantasifulla vinterlandskap, sagodjur och 
en liten seriefylld paketpromenad. I landet 
Vinterdröm bor de små vättarna, den snälla 
björnfamiljen och den goda isprinsessan i sitt 
vinterslott. Här busar vättarna och björnarna 
med parkens besökare och håller ett öga på 
de magiska paketen, men i parken finns också 
en elak orm. Kliv in i Vinterdröm för att träffa 
alla sagofigurerna, förundras av den upplysta 
parken och fika och umgås med vänner och 
familj.
När? t.o.m. 27/2

SKRIDSKOÅKNING PÅ FLERA 
ISBANOR I FOLKETS PARK
I den vackert upplysta parken finns det tre 
olika isbanor där besökare kan fara fram 
över isarna; isbanan på plaskdammen, 
isbanan på Parktorget och Slingan, som 
slingrar från Parktorgets isbana ner mot 
Plaskdammen. Kl. 10-21 spelas det musik 
genom högtalarna så ni kan åka i takt till 
musiken. Ta med egna skridskor eller låna 
från skridskoutlåningen på Brändan!
På plaskdammens isbana är det hockeykväll 
med Folkets Puck varje torsdag och varannan 
söndag har Friluftsfrämjandet skridskolek.

Isbanorna spolas varje morgon och vid 
möjlighet även på eftermiddagen.

Ni kan ta med era egna skridskor eller låna 
skridskor från utlåningsboden.
När? t.o.m. 27/2

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

FAMILJESKATE I FOLKETS PARK 
Skate för barn och föräldrar som vill prova på att åka 
skateboard, eller utveckla sina skateboardkunskaper 
– tillsammans. Bryggeriets coacher finns på plats och 
kan hjälper till, och vi har brädor och skydd till utlåning 
om man inte har eget. Vi åker i Ridhuset i Folkets Park! 
Ingen föranmälan krävs. 
När? lördagar t.o.m. 27/2 kl 12-14.

För alla barn och ungdomar
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös kalen-
der och hitta din grej! Sport, 
spel, pyssel och en massa 
annat skoj!
kulimalmo.se
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NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäktsfärder i natu-
ren, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats, 
promenader eller löpning, grillplatser 
som kan förbokas, naturum, kul linba-
na och mycket mer.

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. 

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.

www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP
Här finns många roliga aktiviteter och 
temastigar att utforska för stora och 
små; Skogslekplatsen med grillplatser, 
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Natursti-
gen och Mattestigen. Alla temastigar 

och aktiviteter utgår från Torups 
friluftsgård där du även hittar kaféet.

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

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE
Långgrunt strandområde och strand-
ängar med många fågelarter. Det 
finns flera stigar för promenader och 
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km. 
En av stigarna är tillgänglighetsanpas-
sad. Skåneleden passerar. Stor del av 
området är naturreservat. Flera iord-
ningställda rastplatser med bänkar, 
bord och i vissa fall grillplats. 
Vid den västra parkeringen finns en 
hinderbana för stora och små barn. 

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

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta 
Naturcentrum, med utställning, kafé, 
besökscenter och olika aktiviteter. 
Stigarna är många och här kan du 
vandra både kort och långt. Färdiga 
barnpromenader, naturcentrum, en 
ravin. Underbar natur. Hyr en egen 
stuga i en vecka, natt eller helg.
Flera olika storlekar. Även vindskydd.

Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE
I Snogeholm möter du ett skiftande 
landskap med sandiga hedar, öppna 
fälader, blöta alkärr, skir lövskog 
och mörk granskog. Här finns stigar 
för korta promenader eller långa 

vandringar. Skåneleden går genom 
området och det finns fyra stugor att 
hyra. Nyrenoverat Besökscentrum 
(tors-sön) med café "Villa Vandra" i 
strövområdet. Gofika på helger!

www.skanskalandskap.se

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

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

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

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

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

www.friluftframjandet.se

Välkommen till 
naturum!

Sportlovsprogram v.8

Info på skrylle.se
    
Boka viltgömlset Gyltan och spana på 
skrylleskogens vilda djur! 
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Källa Skånska Landskap och Naturvårdsverket

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

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

MALMÖ 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

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 in-
samlingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons 
väg (vardagar 8-22, helger 8-20). 
I Lund Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 (nära Cen-
tralen), även på återvinningscentralerna på Gunnesbo o 
Gastelyckan.

2018-04-11 10:30 CEST

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

Har du lånat på Fritidsbanken?

Att återanvända 
är smart!

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

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 tillkom-
mer löpande. Dessa finns idag:
Albanska
Arabiska
Assyriska / Syrianska
Bosniska / Kroatiska / Serbiska
Kurdiska
Persiska / Dari
Polska
Somaliska
Thailändska
Tigrinska
Turkiska 
varldensbibliotek.se

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 surfplat-
ta 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

Tips för lugna hemmadagar

BARNiMALMO.SE8



Gör egna blommor
Är det slut på pysselidéer? 
Då kommer här räddningen! 
Det enda som behövs är några 
Wettexdukar i olika färger, några 
glasspinnar (eller rörpinnar till 
kaffe). Vill man göra ännu finare 
så blir grönt papper utmärkta löv. 
Ställ dina blommor i ett glas och 
voilá så har ni en fin dekoration!

• Wettexdukar i 2-3 olika färger
• Rörpinnar eller glasspinnar
• Grönt papper (eller måla själv)
• Sax
• Glas

BARNiMALMO.SE 9



MITT LILLA STORA RUM
Med Daniel Staley. Vad är det här och 
vad är det där? Undrar Daniel och 
upptäcker att fantasin finns i allt och 
överallt. Allt kan hända och allt kan 
ändras när det vardagliga blir dans. 
Det är det vi kallar dansmagi!
Ett solo i miniformat för alla mellan 
2 – 5 år. Det börjar med att Daniel 
vaknar, för så brukar det ju börja. 
”Va e de?” Undrar Daniel. Är det täck-
et som skakar, knakar och brakar? 
Aha, det är leken som vaknar! En kud-
de som blir en udde? En saccosäck 
som blir en kappsäck? Till fantasins 
land ska vi fara! Daniel ska bara… 
Det rör sig i kroppen, spritter i bena. 
Baken är också vaken! Det här var 
toppen! Kom och va me när vanliga 
saker om vartannat, blir något annat 
och Daniels kropp… ja, den vill dansa!
För 2-5 år. Biljettpris 35:-.

När? 15/2

MYRA OCH SNIGEL
En dansant och musikalisk föreställ-
ning om två små varelser och deras 
möte.
Föreställningen avslutas med en 
danslek där barnen får prova på att 
snigla som en snigel och krypa som 
en myra, men också dansa som bara 
sniglar och myror kan.
Teaterföreställning med Anna Karin 
Sersam och Kerstin Lindgren.
För 3-5 år. biljettpris 40-70:-.

När? 17-20/2

FLODHÄSTAR OCH ANDRA 
HÄSTAR
Åh vad livet är härligt tycker flod-
hästen. Hon njuter av sin lugna, lata 
tillvaro vid strandkanten. Trots att 
hon är gammal rör hon sig elegant i 
vattnet och flyter som en kork. Hästen 
lever livet. Dansar, hoppar och rör 
sig snabbt som vinden. Hon är ung 
och vild med vajande man och ståtlig 
svans. En dag möts de båda på stran-
den och hela tillvaron vänds upp och 
ner. De, som varit så nöjda med sig 
själva och sitt sätt att leva, blir plöts-
ligt osäkra på om de verkligen vet hur 
en ska se ut och bete sig när en är en 
häst?! Humor och dråpligheter varvas 
med spänning och viss dramatik. Det 
handlar om vänskap och om att det 
inte finns någon som är lika bra på att 
vara jag som jag. 
För 3-6 år. Biljettpris 35:-.

När? 3-4/3

HOMO LUDENS - DEN LEKANDE 
MÄNNISKAN
Del 1 i trilogin "Människans natur". 
Världen är en lekplats och vi är alla 
barn i den.
Leken formade oss människor till kul-
turella varelser. Den är förutsättningen 
för förmänskligande och fredlig sam-
varo. Den är för alla, och den är gratis! 
Den har ingen koppling till vinst eller 
egendom. Leken har sina egna regler! 
Gyllene snitt, Spiraler, Klaviaturer! 

Välkommen till vår lekplats! Här är 
sättet lika mycket värt som målet. Le-
ken ger glädje och rum för kreativitet. 
Transformationer blir vår historia! 
Vi slutar inte leka för vi blir gamla, vi 
blir gamla för att vi slutar leka!
Med Staffan Björklund.
Från 8 år. Biljettpris 60:-.

När? 5/3

MÜNCHHAUSEN - DEN DRÖM-
MANDE MÄNNISKAN
Del 2 i trilogin "Människans natur". 
Livet är fullt av underbara och roliga 
fantasier! Med lite träning kan du upp-
leva dem fullt ut. Möt Din Personlige 
Fantasitränare: Münchhausen!
I denna internationella samproduk-
tion tar han med oss till ett Gym där 
träningsredskap besjälas och får 
drömroller i en riktig skröna! Följ med 
Münchhausen på en resa till Kejsares 
och Sultaners palats, och till Månen! 
I gymmet tänjs det och sträcks det 
på det mesta! Men inte på sanningen! 
Med Staffan Björklund.
Från 7 år. Biljettpris 60:-.

När? 6/3

Föreställningar  p å  Barnens Scen!Föreställningar  p å  Barnens Scen!
I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr var det dansbana men nu 
används huset för barnkultur. Läs gärna mer på: www.barnensscen.nu
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LIVET ÄR EN FÖRUNDERLIG 
DANS - DEN REFLEKTERANDE 
MÄNNISKAN
Del 3 i trilogin "Människans natur." 
I denna avslutande del får du uppleva 
fyra historier baserade på verkliga 
händelser. De är reflektioner över fyra 
grundpelare i mänskligt liv som de har 
definierats av Henry David Thoreau i 
hans emblematiska bok ”Walden” el-
ler ”Life in the Woods”. Han propage-
rade i sina skrifter för hur människan 
borde leva i samklang med naturen. 
Thoreaus tankar var viktiga för Gandhi 
och har även haft stor betydelse för 
vår tids miljörörelser. Han blev också 
känd för sin tro på civil olydnad, och 
var en hängiven kämpe för slaveriets 
avskaffande. Med Staffan Björklund.
Från 10 år. Biljettpris  60:-.

När? 6/3

DON'T TOUCH MY HANDS
En föreställning full av häpnadsväck-
ande visuella effekter i många små 
korta historier, både humoristiska och 
poetiska. Ordlöst till mycket musik. 
I de flesta skuggteaterföreställningar 
håller sig skuggspelaren bakom sin 
skärm, här är det tvärtom! Valeria 
utför sin skuggkonst framför skärmen, 
man kan skymta henne och se hennes 
händer samtidigt som hennes finger-
färdighet skapar de levande bilderna 
på skuggskärmen. 
Valeria Guglietti är en världskänd 
fenomenal artist i sin genré. 
Ursprungligen från Argentina, lever 
nu i Barcelona, turnerar världen runt. 
OBS! Lördagens föreställningar kan 
inte förbokas. De visas inom ramen 
för Malmö Scenfest och det är fri 
entré och först till kvarn som gäller.
Dockteater med Valeria Guglietti.
Från 2 år. Biljettpris 0-50:-.

När? 26-27/2

Föreställningar  p å  Barnens Scen!Föreställningar  p å  Barnens Scen!

VARA HÄR
Tillsammans blåser vi liv i ett nytt 
luftrum, där alla bara behöver vara här 
och följa med i musiken - leken och 
glädjen tillsammans. Lätta ankare. 
Skaka loss. Gunga iväg med tre 
musiker i en luftballong, lastad med 
korta berättelser som handlar om att 
vara trygg i sig själv (även när allting 
gungar) och mycket annat. Ballongen 
fyller vi med pop och jazz som får 
vibrera genom varma västafrikanska 
luftströmmar. Sväva högt, sätt alla 
sinnen i rörelse. Släpp barlast över 
solgassande hav och sköna öar. 
Musiken tar dig upp och ner, hit och 
dit, men har också kraft att omsvepa 
oss alla. I den möts vi genom sång, 
dans, och lekar.
För 6-9 år. Biljettpris 35:-.

När? 29/3

Bokning:  www.barnensscen.nu eller tel: 040-709 91
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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 perso-
ner fastnar vid gränsen och varken 
kommer fram eller tillbaka. 
Rek från 12 år.

När? 28/1-26/2 
Var? Malmö Opera
www.malmoopera.se

MUSIKUPPLEVELSER PÅ 
MALMÖ LIVE
Välkommen att möta musiken tillsam-
mans! På Malmö Live finns ett brett 
utbud av musikupplevelser för barn i 
åldern 0-10 år och deras familjer. Det 
är fri entré till flera aktiviteter, men 
man kan behöva anmäla sig i förväg 
via hemsidan eller e-post. 
Hos oss får barn i sällskap med vuxna 
bekanta sig med olika musikstilar, 
musikinstrument, samt träffa musiker 
och artister som är skickliga på att 
bemöta barnpublik. Vi vill att alla 
ska känna sig inkluderande, uppleva 
roliga musikföreställningar och på så 
sätt odla sitt musikintresse. 
Barnlördagar på Malmö Live:
12/2 Resan till klangernas land
12/3 Kreativ ljudverkstad
2/4 Tjena känslor - Sibeliusspecial
14/4 Vindla i Glaslandet

Var? Malmö LIve
www.malmolive.se

RING, RING!
Ring ring! är en varm berättelse om 
att inte bli sedd och om hur det kan 
kännas att ha föräldrar som inte 
förmår att vara föräldrar fullt ut. Under 
julen 2020 ökade samtalen till BRIS 
med hela 40 procent jämfört med tidi-
gare år. Detta inspirerade dramatikern 
Sofia Fredén att skriva en historia om 
hur det ibland bara behövs en enda 
vuxen som på riktigt ser och agerar, 
och att hjälpen inte alltid kommer från 
den man trott.
Urpremiär på Teater23 den 18/2.
För 6-9 år.

När? Urpremiär 18/2
Var? Teater23, Djäkneg. 7, Malmö
www. teater23.se

LEK & KUL INNE
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PALLADIUM MALMÖ | SÖDERG 15 | INFO: DANSSTATIONEN.NU | BILJETTER: WWW.KULTURCENTRALEN.NU

malmoopera.se  
28 JAN — 6 MARS

Musikdramatik av Bohuslav Martinu
från 12 år

»Opretentiös uppsättning med 
bibehållen inre kvalitet.«
/Sydsvenskan 2018
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PIPPI KOMMER TILL STAN
Pippi Långstrump kommer till Nöjes-
teatern 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? 26/2-17/4 
Var? Nöjesteatern, Malmö
www.pippimusikal.se

EN VARM FÖRESTÄLLNING OM LÄNGTAN EFTER ATT BLI SEDD AV EN VUXEN 

URPREMIÄR 18 FEBRUARI PÅ TEATER 23!
SPELAS ENDAST NÅGRA FÅ GÅNGER

DATUM & BILJETTER: KULTURCENTRALEN.NU FÖ
R 6-

9 Å
R

Julius Production presenterar

För
hela

familjen!

PIPPI KOMMER TILL STAN!

BILJETTER: PIPPIMUSIKAL.SE

Foto från uppsättningen 2015

NÖJESTEATERN, MALMÖ | 26/2-17/4

HUR GICK DET SEN
Mumintrollet är på väg hem till sin 
mamma med en kanna mjölk. På vä-
gen träffar han Mymlan som är ledsen 
och gråter. Hennes lillasyster My är 
nämligen försvunnen. Tillsammans 
ger de sig ut för att hitta henne. De 
behöver ta sig fram på en okänd väg 
i ett föränderligt landskap. Då behövs 
både mod, nyfikenhet och vänskap!
Mumintrollet, Mymlan och Lilla My är 
här tre dockor som tillsammans med 
skådespelaren Åsa Ahlander tar sig 
hela vägen hem till Muminmamman. 
Dansarna och musiken ger landska-
pet liv på den äventyrliga resan med 
Teater Sagohuset.

När? 20/3
Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
www.palladium.se

MITT LILLA STORA RUM
Med Daniel Staley. Vad är det här och 
vad är det där? Undrar Daniel och 
upptäcker att fantasin finns i allt och 
överallt. Allt kan hända och allt kan 
ändras när det vardagliga blir dans. 
Det är det vi kallar dansmagi!
Ett solo i miniformat för alla mellan 
2 – 5 år. Det börjar med att Daniel 
vaknar, för så brukar det ju börja. ”Va 
e de?” Undrar Daniel. Är det täcket 
som skakar, knakar och brakar? Aha, 
det är leken som vaknar! En kudde 
som blir en udde? En saccosäck som 
blir en kappsäck? Till fantasins land 
ska vi fara! Daniel ska bara… Det rör 
sig i kroppen, spritter i bena. Baken 
är också vaken! Det här var toppen! 
Daniels kropp… ja, den vill dansa!

När? 2-3/4
Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
www.palladium.se
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Vem har inte stått där med övermogna bananer som ingen vill äta!? 
Vet du att bruna bananer är perfekta att använda till en massa olika 
nyttiga mellanmål? Använd dem direkt eller skär i slantar och frys in.
Tänk på att tina upp ca 15 min annars är det risk att mixern protesterar.

Bruna bananer

BANANMUFFINS - så nyttiga att de kan ätas till 
frukost - 8 st (blir perfekta i silikonform)

2 bananer - mosas
2 dl havregryn - kör till mjöl i mixer eller smula 
sönder dem med fingrarna eller i mortel
3 ägg
2 tsk bakpulver
1 tsk kanel

Sätt ugnen på 225 grader och blanda ihop alla 
ingredienser, klicka ut i formarna och skjuts in i 
ugnen! Efter ca 15 minuter är det dags att njuta!

BANANMILKSHAKE - snabbt & smaskigt mellis
1 stort glas

1 frusen skivad banan 
0,5 msk kakao
2 dl mjölk
(om du vill: 1 sked nötsmör)

Kör i mixer till rätt konsistens - häll upp i glas - njut!

BANANPANNKAKOR - vem älskar inte pannkakor!?
2 portioner

1 dl havregryn - kör till mjöl i mixer eller smula 
sönder dem med fingrarna eller i mortel
3 ägg
1 nypa salt
0,5 tsk bakpulver
2 dl kvarg (eller yoghurt)
1 banan - mosad

Vispa äggen fluffiga, blanda i havremjölet, tillsätt 
övriga ingredienser. Stek i smör och ät varma med 
färska bär och en klick kvarg.
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Bruna bananer BANANGLASS - god på bara banan eller smaksatt 
med kakao - 2 portioner

2 frysta skivade bananer 
0,5-1dl mjölk valfri sort
2 msk kakao om du vill ha chokladglass
1 msk nötsmör om du vill ha en nötig smak

Blanda allt i en mixer. Var försiktig med mjölken 
och häll i lite i taget för att få rätt konsistens. 
Servera direkt i strut eller skål (eller frys in). Mums!

BANANMUGGKAKA -  syndigt gott på ett kick
1 portion

1 banan - mosad
1 ägg
1 msk mjölk
1 tsk bakpulver
3 msk mjöl (vete, havre eller mandel)

Om du vill, tillsätt 0,5-1 tsk kakao så blir det en 
chokladbananmuggkaka.
Mosa bananen i en rymlig tekopp och blanda i övri-
ga ingredienser. Kör koppen i mikro ca 90 sekunder 
men ha koll så kakan inte reser sig över kanten. 
Kakan får gärna vara lite kladdig i mitten, men är 
den för kladdig så kör en kort stund till. Ät med tex 
en stor klick kvarg och färska bär. Mums!

BANANBRÖD - Så magiskt gott att det lika gärna 
kan ätas som fikabröd! 1 liten limpa

3 bananer
4 dl havregryn
2 ägg
2 tsk bakpulver
1 nypa salt
1 dl frön tex solroskärnor och linfrön
1/4 dl kokosolja

Sätt ugnen på 175 grader. Mixa havregryn och frön 
till mjöl och tillsätt sedan resten av ingredienserna 
i matberedaren/mixern och kör till en kladdig smet.
Häll smeten i väl bröad avlång brödform. Toppa 
gärna med lite flingsalt, solroskärnor eller något 
annat gott. Baka i ugnen ca 30-40 minuter. Kan vara 
lite svårskuret men smakar himmelskt!

BARNiMALMO.SE 15



LEK & KUL INNE

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

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

LEOS LEKLAND 

STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP

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

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

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

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, pyss-
la, mys och knasa dig så mycket du 
vill. Priser: Vuxna gratis. 1-17 år vard. 
139:-/helger o lov 179:-.  

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

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

När? Mån-tors kl 14-19, fre-sön 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 aktivi-
teterna som är i vår stora lekställning 
hittar ni inte på andra lekland. Säker-
heten är väldigt viktig! Boka gärna ert 
barnkalas hos oss - våra kalasrum är 
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,

1-2 år 85 kr, från 2 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tors-sön kl 11-18
Var? Center Syd, Löddeköpinge

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

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

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

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

När? Mån-fre kl 14-20. Helg kl 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 loka-
ler av experimentlystna familjer.
I våra aktivitetsfyllda lokaler får 
besökarna ta del av experiment, 
utställningar och shower grunda-
de 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 Planetari-
um 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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99:-

www.jump.se

1 timme på helg, lov och studiedagar

99:-
1-3 ÅR 85:-

ENTRÉ 2 TIM
VARDAGAR
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Barnvagnsvisning på Moderna

Familjeverkstad på Moderna

Babymåleri på Moderna

Foto: Linnea Svensson och Sanna Dolckwall
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MODERNA MUSEET
Ett av Europas ledande museer för 
modern och samtida konst, med en 
samling från 1900-talet och framåt. 
Moderna Museet Malmö visar samti-
dens mest betydande konstnärer och 
moderna klassiker varvat med urval ur 
Moderna Museets samling. Kopplat 
till utställningarna ges ett spännande 
pedagogiskt program för stora som 
små, samt en rik programverksamhet.
För föräldrar/barn bla Barnvagnsvis-
ningar, Babymåleri, Familjevisning 
och  Familjeverkstad, dock väldigt 
begränsat just nu pga risken för smitt-
spridning. 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
Kom och skapa med oss! Vi inspireras 
av utställningen med Ann Böttcher 
och testar olika material och tekniker. 
Drop in, men begränsat antal platser. 
Viss väntetid kan förekomma. Passa 
gärna på att utforska utställningen 
med vår karta för familjer. Öppet för 
alla åldrar, och alltid fri entré.
Begränsat antal platser. Viss väntetid 
kan därför uppstå. Inga föranmälning-
ar. Varmt välkommen om du är frisk!
Helgverkstad: 12-13/2, 19-20/2 kl 
11-16.30

Öppet alla dagar 11-17 (ons 11-19)  
(prel stängt måndagar längre fram)

Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM
Fr.o.m. 7/1 behöver man boka biljett 
för att besöka Konstmuseet.
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 tis-sön kl 11-17 (tors 11-19)
Var? Malmö Konstmuseum, Malmö-
husvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer

MALMÖ MUSEER
Fr.o.m. 7/1 behöver man boka biljett 
för att besöka oss. 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 akti-
viteter för barn på helger och skollov. 
Malmö Museer erbjuder många olika 
utställningar, program och aktiviteter 
som riktar sig till barn och unga. 
Akvariet. Båtlekrummet. Vattenve-
tarklubben. Idéplaneten. Ubåt och 
mycket annat. 
Barnaktiviteter erbjuds men är mycket 
begränsat just nu pga risken för 
smittspridning.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40 kr, student 20 kr.

Öppet tis-sön kl 11-17 (tors 11-19)
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
STÄNGT JUST NU.
Blandning av miniland och monter-
utställningar. 500 kvm med tusentals 
leksaker från 1960-talet till idag, 
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och 
rörliga effekter. 95 kr för vuxen. 75 kr 
för barn (2-12 år). 

När? Tors-sön kl.12-16 
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg 
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com
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Sudoku för barn
3 4

2 3

3 4

2 1 3

4 1

3 2

1 4

2 3

5 1

4 3 5 6

5 2

5 4 3

3 6 1 2

1 4 Tack till Elin som har gjort dessa Sudoku 
åt oss! Facit finns på sidan 30.
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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 90/130 
kr, pensionär 70/100 kr, student 45/65 
kr.  Priser ovan gäller 16/9-30/4 resp. 
1/5-15/9)

Ordinarie öppettider 16/9-30/4:
mån stängt, tis 12-16, ons 12-20, 
tors-sön 10-16

Öppettider 1/5-15/9:
Tors-Tis kl 10-17
Ons kl 10-20
Under skollov utökade öppettider.

LEKUTSTÄLLNING
Från den 19 februari är ni välkomna 
in i en ny lekutställning, denna gång 
inspirerad av Astrid Lindgrens böcker 
om Pippi Långstrump!
Pippi Långstrump är, som du säkert 
redan vet, världens starkaste tjej. Hon 
är dessutom modig, påhittig och har 
ett stort hjärta. I Villa Villekulla bor hon 
tillsammans med hästen Lilla Gubben 
och apan Herr Nilsson. Pippis mamma 
är i himlen och pappan är söder-
havskung långt borta. 
Lekutställningens centrum är Villa 
Villekulla, där barnen kan leka i Pippis 
kök och sovrum. Till exempel kan man 
baka pepparkakor, läsa böcker och 
klä ut sig. Den som vill tar rutschkanan 
ut i trädgården, där man kan gunga 
och hälsa på Pippis häst Lilla Gubben.  
Man kan också besöka godisaffären 

som ligger på gatan utanför Villa 
Villekulla, i leken kan man bli kund 
eller expedit. Längre bort skymtar ett 
sjörövarskepp, och man kan klättra 
upp i utkikstornet och försöka se vilka 
det är som kommer.
Utställningen riktar sig främst till barn 
mellan 3 och 8 år. Den kommer att 
visas fram till hösten 2022.

SPORTLOV PÅ KULTUREN
DROP-IN PYSSEL
Vi pysslar kl 13-15 varje dag under 
sportlovet (lördag 19/2–söndag 27/2).
Välkommen till vår pysselverkstad!
En Pippi eller Herr Nilsson att ta med 
hem! Du får välja mellan att göra 
en Herr Nilsson av papper och en 
glasspinne, eller en Pippi-sprattelgub-
be. Lämpligt för barn från 5 år i vuxen 
persons sällskap. 
Drop-in, ingår i entréavgiften. 
Verkstan, intill lekutställningen i Allmo-
gehallen. Max 20 personer får vistas i 
lokalen samtidigt

När? 19-27/2 kl 13-15 drop-in

SPORT & LEK PÅ MUSEET
Nu är det sportlov och många passar 
på att åka skidor eller skridskor. Men 
hur sportade man förr och stämmer 
det att den svenska gymnastikens 
fader Pehr Henrik Ling har bott på 
Kulturen? Vi följer spåren av sport och 
lek på museet och får bland annat 
reda på om barnen på 1800-talet 
hade gymnastik i skolan och hur 
barnen på medeltiden lekte. Emma 
Larsson är dagens guide!
Ingår i entréavgiften. Ingen förhands-
bokning. Samling på baksidan av 
Vita huset (entréhuset), där det finns 
en skylt som visar samlingsplatsen. 
Visningen sker utomhus!

När? sön 20/2 kl 13-13.30, lör 26/2 kl 
11-11.30, sön 27/2 kl 13-13.30

LEKAR FRÅN FÖRR
Följ med på en visning om hur barn 
lekte förr i tiden!
Följ med oss till medeltiden, 1800-
talet och 1930-talet när vi berättar 
och visar hur barn lekte förr. Efter 
visningen kan du själv prova på!
Passar barn från 6 år i vuxen persons 
sällskap.
Ingår i entréavgiften, ingen förbok-
ning. Endast utomhus. Samling på 
baksidan av Vita huset (entréhuset), 
där det finns en skylt som visar sam-
lingsplatsen.

När? 21-25/2 kl 10.30-10.50

PROVA PÅ I SMEDJAN FÖR BARN
Tillsammans med smeden Anders 
Wahlström får barn prova på att smi-
da en krok eller en blompinne i Hylla 
smedja i vårt friluftsmuseum. För barn 
i åldern 8–15 år.
Barnen har möjlighet att prova på 
under ett pass på 30 minuter, två barn 
per pass. Förbokning sker samma 
dag, genom att ni skriver upp barnets 
namn på en lista i vår entré/musei-
butiken.
Vi har fem halvtimmes-pass per dag 
som börjar kl 13.00, kl 13.30, kl 14.30, 
kl 15.00 och kl 15.30. Endast två barn 
per pass. Vi har hörselskydd och 
handskar till barnen.
Ingår i entréavgiften.

När? 26-27/2 kl 13-16
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Besök Kulturen i Lund. 

Foto: Viveca Ohlsson, Nelly Hercberg, Jessica Ljung.

Invigning den 19 februari 2022

KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen 6 | www.kulturen.com

TM

en lekutställning
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SPORTLOVSBIO
Barnens egen bio
graf i Malmö heter 
Juniora och i Lund 
finns Kino.
Se hemsidor för filmtitlar 
och visningstider. 

www.panora.se/juniora
www.kino.nu

Biograf Juniora
Friisgatan 19 D - Malmö
Biograf Kino
Kyrkogatan 3 - Lund

BARNBIOGRAFER

FILMTAJM!

Viljas äventyr - biopremiär 18/2

En ung Mumins äventyr -
biopremiär 25/2
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Odla egna grönsaker
Här behövs inte ens gröna fingrar, det växer så det knakar i alla 
fall. Perfekt för barnen att sköta om själva!
Exempel på grönsaker: purjolök, vårlök, selleri, romansallad, rödkål, 
vitlök - prova er fram och hitta egna favoriter!

Dag 1 Dag 3

Purjolök

Vårlök dag 2
24



Minska matsvinnet och istället för att slänga sista biten av grönsaken 
så sätt den i ett glas med vatten. Placera gärna glaset på fönster-
brädan så odlingen får mycket sol. Ha inte för mycket vatten men 
byt det varje eller åtminstone varannan dag. Efter två veckor har du 
nya grönisar färdiga att äta! Gratis, kul och smart!

Dag 12Dag 4

Vårlök dag 2
BARNiMALMO.SE 25



BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET
22 feb kl 14.00–15.30 
BOKTIPS OCH PYSSEL 
Vi tipsar om bra böcker på temat 
fabler, läser högt och sedan skapar vi 
egna djurkaraktärer. 

LINDÄNGENBIBLIOTEKET
1 februari kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

4 februari kl 14.00–16.00 
TV-SPELSFREDAG 
På fredagar plockar vi fram vårt Play-
station och vårt Xbox och spelar nya 
spännande spel. För barn och unga 
7–15 år. 

8 februari kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

11 februari kl 14.00–16.00 
TV-SPELSFREDAG 
På fredagar plockar vi fram vårt Play-
station och vårt Xbox och spelar nya 
spännande spel. För barn och unga 
7–15 år. 

15 februari kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för 
barn och unga 7–15 år. 

18 februari kl 14.00–16.00 
TV-SPELSFREDAG 
På fredagar plockar vi fram vårt Play-
station och vårt Xbox och spelar nya 
spännande spel. För barn och unga 
7–15 år. 

1 mars kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

8 mars kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

11 mars kl 14.00–16.00 
TV-SPELSFREDAG 
På fredagar plockar vi fram vårt Play-
station och vårt Xbox och spelar nya 
spännande spel. För barn och unga 
7–15 år. 

15 mars kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

18 mars kl 14.00–16.00 
TV-SPELSFREDAG 
På fredagar plockar vi fram vårt Play-
station och vårt Xbox och spelar nya 
spännande spel. För barn och unga 
7–15 år. 

22 mars kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för 
barn och unga 7–15 år. 

29 mars kl 14.00–15.30 
TISDAGSHÄNG 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga 7–15 år. 

OXIEBIBLIOTEKET
8 februari kl 13.30–15.30 
OXIEBIBLIOTEKETS FILMKLUBB 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film gratis. 

12 februari kl 11.00–12.15 
FAMILJEBIO 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film gratis. 

19 februari kl 11.00–11.45 
TEATER MED OBANTEATERN: 
"DET VAR DET FRÄCKASTE"  
Teaterföreställning efter boken "Det 
var det fräckaste". För barn 3–6 år. 
Anmälan krävs*. 

22 februari k l13.30–15.00 
SKRIV! 
Var med på vår skrivworkshop där 
du får prova på att skriva dikter och 
berättelser och låta fantasin flöda! 
För dig 10–13 år. Anmälan krävs. 

5 mars kl 11.00–12.00 
SAGOLÖRDAG 
Sagostund och pyssel för hela famil-
jen. Anmälan krävs*. 

7 mars kl 9.30–10.30 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för de allra 
minsta. Anmälan krävs*. 

9 mars kl 14.30–15.30 
BIBBLANKLUBBEN 
Kreativ biblioteksklubb för årskurs 
4–6. Anmälan krävs*.

10 mars kl 14.30–15.30 
BIBBLAN-KLUBBEN 
Kreativ biblioteksklubb för årskurs 
4–6. Anmälan krävs*. 

12 mars kl 11.00–12.45 
FAMILJEBIO 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se film gratis. 

14 mars kl 9.30–10.30 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för de allra 
minsta. Anmälan krävs*. 

21 mars kl 9.30–10.30 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för de allra 
minsta. Anmälan krävs*. 

26 mars kl 11.00–12.00 
MUSIKSTUND FÖR ALLA SINNEN 
Spela rytmer, sjung och möt musiken 
med alla sinnen! Arrangemanget vän-
der sig framför allt till barn som går i 
anpassad grundskola. 
Anmälan krävs*.

28 mars kl 9.30–10.30 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för de allra 
minsta. Anmälan krävs*. 

4 april kl 9.30–10.30 
SMÅBARNSCAFÉ 
Sång, sagor och lek för de 
allra minsta. Anmälan krävs*. 

*ANMÄLAN TILL BIBLIO-
TEKENS 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 bibliote-
kens sociala medier för fler 
arrangemang. De flesta 
biblioteken finns där – sök på 
bibliotekets namn.
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Psst… appen är uppdaterad  
med massor av bra funktioner!

Biblioteken i Malmö

Bibblix är läsappen för dig 6–12 år som vill 
få boktips och välja själv vad du vill läsa.

Ladda ner den idag på bibblix.se





MALMÖ STADSBIBLIOTEK 
KANINI FÖR BARN 0-8 ÅR &

BALAGAN FÖR BARN 9-13 ÅR 
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NÄSTA 
NUMMER 
KOMMER
5 APRIL

- massor med 
kul tips

3 1 2 4

4 2 3 1

1 3 4 2

2 4 1 3

2 4 3 1

3 1 2 4

1 3 4 2

4 2 1 3

2 6 5 4 3 1

1 4 3 2 5 6

3 5 1 6 2 4

5 2 4 1 6 3

4 3 6 5 1 2

6 1 2 3 4 5

11 Februari: Vintercyklingens dag
13 Februari: Tandborstbytardagen 
14 Februari: Alla hjärtans dag 
15 Februari: Geléhallonens dag 
18 Februari: Fotens dag 
19 Februari: Knäckebrödets dag 
20 Februari: Slarvighetens dag 
22 Februari: Alla scouters dag 
27 Februari: Fastlagssöndagen
28 Februari; Myggholkens dag 
1 Mars: Fettisdagen
         Internationella pannkaksdagen
         Krama en bibliotekarie-dagen 
2 Mars: Serietidningens dag 
3 Mars: Fössta Tossdan i Mass
4 Mars: Bananens dag 
5 Mars: Ostbågens dag 
9 Mars: Tomatsåsens dag 
12 Mars: Alla korvars dag 
13 Mars: Mazarindagen 
14 Mars: Matematikens dag 
18 Mars Internationella sömndagen
20 Mars: Internationella glädjedagen 
            Vårdagjämningen
21 Mars: Rocka sockorna-dagen 
23 Mars: Matlådans dag 
25 Mars: Våffeldagen 
27 Mars: Världsteaterdagen 
1 April: Skojardagen 
3 April: Kärlekens dag
4 April: Morotens dag

DET FINNS 
ALLTID NÅGOT 
KUL ATT FIRA!

Facit till Sudoku sidan 19:

GILLAR DU ATT DANSA?

ONLINE DANCE 
WORKSHOPS
Testa roliga dansklasser online i flera 
olika stilar: K-pop, Street Jazz, Hiphop, 
Dancehall, Breaking, Afrofusion, Salsa 
etc.

kulimalmo.se - Online Dance Workshops
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HYLLIEBADET
Undervisningsbassänger, varmvat-
tenpool för de minsta, relaxavdelning. 
Vattenlek med hinderbana, vatten-
rutschkanor och mycket mer.

Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
Tel. 040-34 26 50 
www.malmo.se/hylliebadet

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

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

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

Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

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

Var? Fajansvägen, Oxie 
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

BURLÖVSBADET 
50-metersbassäng (27° C) och 
25-meters grund bassäng (29° C). 
Lekbassäng för barn upp till 6 år. 

Var? Badhusv. 5, Arlöv
Tel. 040 – 625 61 84
www.burlov.se 

PILÄNGSBADET LOMMA
Äventyrs- (ca 33° C) och undervis-
ningsbassäng. Simskola. 

Var? Ringvägen 11, Lomma 
www.lomma.se

HÖGEVALLSBADET I LUND 
Äventyrsbad med 213 meter långa 
vattenrutschbanor, djungelbad för de 
minsta. Vågbassäng. 

Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se
BADHUSET I TRELLEBORG
Äventyrsbad med vattenrutschbanor, 
virvelkanal m.m. Barnpool.  Undervis-
ningsbassänger. 

Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.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.

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR

Tänk på att kolla vad som gäller i pandemitider för respektive badhus.

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

KARLSLUNDSBADET 
LANDSKRONA
Karlslundsbadet är ett spännande 
familjebad för den äventyrlige badaren 
i alla åldrar. Badet har två vatten-
rutschkanor, klättervägg, undervat-
tensbubblor, grottor, bastu, café och 
mycket mer.

Var? Idrottsvägen 9, Landskrona
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FULL FART!
HELA DAGEN, VARJE DAG!

Bernstorp   •   Stadiongatan
ÖPPET ALLA DAGAR

BOKA DIN BILJET T IDAG PÅ LEOSLEKLAND.SE
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