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Ja snön har verkligen lyst med sin frånvaro i 
vinter, förutom någon liten flinga förstås. Men 
kanske får vi plocka fram pulkorna till sport-
lovet - det skulle vara kul! Men om nu vädret 
inte tillåter snösport eller skridskoåkning ute 
så kan man ju alltid testa skridskorna på flera 
fina anläggningar i stan.

Vad är det mera som händer nu? Som alltid 
finns det ett stort urval av teater, dans, mu-
sik, lekland och kreativa aktiviteter vid denna 
tiden - så det är bara att ta för sig! Antingen 
ni vill ge er iväg eller om ni vill aktivera er 
hemma. Vi har en hel sida med tips på sajter 
för hemmakul. 
Och så har Funnys Äventyr en ny lekutställ-
ning om Kattspionerna, Pippis lekutställning 
på Kulturen börjar lida mot sitt slut, på 
biblioteken och våra fina muséer anordnas 
det massor med kul. Nog finns det att hitta 
på alltid! Önskar er alla en fin vinter.

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

Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

vågar vi hoppas på lite snö?
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Malmö Museer

Kul för barn 
på Malmö Museer
Två byggnader fyllda med 
utställningar och aktiviteter för 
barn och familj. En riktig ubåt, 
en inomhuslekplats, ett stort 
akvarium, experimentarium 
och mycket mer.

Fri entré för barn 0–19 år.

VINTERKUL I MALMÖ & LUND

LEK & KUL INNE

FRITIDSBANKEN

KATTSPIONERNA PÅ ROSENGÅRD

MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR 

FOLKETS PARK MALMÖ

TEATER, DANS & MUSIK

BARNENS SCEN

TIPS FÖR LUGNA HEMMADAGAR

I NATUREN & SKOGSMULLES KARTOR

KREATIVT & VALENTINPYSSEL

TIPS FÖR LUGNA HEMMADAGAR & BIO

BADHUS

BIBLIOTEKEN I MALMÖ

15  10 12 23

Justeringar på öppettider/
speltider och priser 
förekommer. Kolla alltid 
hemsidorna eller ring 
arrangören!
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SKRIDSKOBANOR FOLKETS PARK
I Folkets Park finns två isbanor där 
besökare kan fara fram över isarna. 
Lilla skridskobanan på plaskdammen 
är till för de yngsta åkarna, alltså 
små barn och vuxna som hjälper 
dem. Denna bana är av syntet-is. På 
stora isbanan är alla välkomna att 
åka, oavsett om du är nybörjare eller 
mer van åkare. Ni kan ta med era 
egna skridskor eller låna skridskor 
från utlåningsboden. På kvällarna är 
det vackert upplyst.Vid dåligt väder 
kan det ibland vara stängt. Håll utkik 
på Folkets Parks Facebooksida, där 
informeras om isbanorna tvingas hålla 
stängt någon dag. Kostar inget!

När? Alla dagar dygnet runt t.o.m. 
26/2 (Stora banan slipas dagligen kl 
9 och kl 15 vilket tar en timme - ej 
tillåtet att åka under tiden)
Var? Folkets Park Malmö

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 okt-april för allmän 
åkning under följande tider: 
Ons kl 17-21 – allmän hockeykväll, 
puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11.10-14:30 – allmän 
skridskoåkning, rek. för barnfamiljer. 
Inga ytterskor, puckar eller klubbor 
på isen.  Lugn, härlig åkning moturs 
som gäller.
På sportlovet har vi extra öppet - 
se hemsidan för öppettider!
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: 70:-, barn: 50:- (4-17 år).
Var? Kockum Fritids ishall, Västra 
Varvsgatan 8, Malmö
www.kockumfritid.se

KIRSEBERGS ISHALL
Öppet för allmänheten söndagar 
kl 8-10 tom 2/4. 
Ta med egen utrustning.

Var? Österhagsg. 3

LIMHAMNS ISHALL
Öppet för allmänheten onsdagar 
kl 12-14.15 tom 29/3.
Ta med egen utrustning.

Var? Limhamnsgårdens Allé 4

LUNDS ISHALL
På Klostergården i Lund vid are-
nan finns ishallen. Här finns både 
en stor och en liten rink. Ishallen 
är för ishockey, konståkning och 
allmänhet. 
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 utökade öppettider.
Entréavgifter: Vuxna: 50 kr. Barn 
och ungdom (5–17 år): 30 kr.
Årskort: familj 725 kronor , vuxen 
415 kr, barn 210 kr.
Betalning med kort eller Swish. 
Det finns uthyrningsskridskor i 
storlekar 26–47 i hockeyskridskor 
och 32–42 i konståkningsskrid-
skor, så långt lagret räcker. 
50/70 kr/par (ej förbokning). 
Kiosk finns. Lilla rinken kan hyras 
för barnkalas, 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 pga vädret). Isbanan 
är öppen för åkning dygnet runt. 
Klubbor är ej tillåtna.

Var? Stortorget i Lund

Malmö & Lund
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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!

www.kulimalmo.se

UTEISAR SPOLAS I LUND
Vissa vintrar kan vi även åka skridskor 
på naturisar. När vädret tillåter spolas 
isarna med jämna mellanrum på 
följande platser:
- Linero vid idrottsplatsen
- Norra Fäladen Borgarparkens   
  bygglek
- Veberöd vid Romelevallen

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 anläg-
ger Malmö stad preparerade skidspår. 
Utrustning går att hyra på plats. 
Upplysningar Bulltofta motionscenter, 
040-34 26 11. 
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!!!

SKIDSPÅR LUNDS KOMMUN
Skidspår finns på Kungsmarken, 
Skryllegården och på Romeleåsen 
som spåras om det blir snö och 
minusgrader. Även i Veberöd vid 
Romelevallen samt i Stadsparken i 
Lund på Gröningen kan det komma 
att spåras vid vinterväder.

VINTERLUND I LUND
FEBRUARILOVET 20–26/2
Isbanan är kvar på Stortorget och 
det händer en hel del aktiviteter för 
sportlovslediga barn och ungdomar 
runt om i stan. Håll utkik kommunens 
hemsida/Vinterlund för uppdaterad 
information om vad som är på gång.
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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

FUNNYS ÄVENTYR
Barnens egna kulturhus i en värld full 
av sagor! Tänk dig ett sagolandskap 
där du kliver rätt in i några av våra 
mest älskade barnböcker. Kika in i Al-
fons Åbergs kök, hoppa i höet hemma 
hos Pettson & Findus, åk tillbaka till 
vikingatiden med Halvdan och Meia, 
hälsa på i Mumindalen och lär känna 
den vanliga men ovanliga flickan Fun-
ny och Humlan Djojj! Utöver de fem 
sagovärldarna finns det en interaktiv 
sagokarusell med spännande berät-
telser och en teaterlada där du kan 
titta på fantastiska föreställningar. På 
Funnys Äventyr kan du även fira din 
födelsedag med ett magisk kalas!
Entré: Tisdag-torsdag: 125 kr och 
fredag-söndag: 145 kr, barn under 
två år går in gratis. Årskort finns 
för 700 kr.

När? Tisdag-söndag kl 10-17.
Butiken: Måndag-söndag kl 10-18.
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg 
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se 

LEOS LEKLAND 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör 
järnet i tigerrutschen, klättra uppför 
vulkanen och testa våra andra attrak-
tioner! Vi har dessutom en minivärld 
för de allra minsta gästerna. Boka upp 
er lektid i förväg men det går även bra 
att komma som drop-in om inte alla 
pass är fulla. 

Vuxna och barn under 1 år gratis.
Priser varierar beroende på efterfrå-
gan, lov, helgdagar etc. För aktuella 
priser besök bokningssidan. Tisdagar 
är det Sports Day: 129:-.

När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19  
Var? Stadiongatan & Stora Bernstorp
www.leoslekland.se

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, lek, busa, stoja, spring, 
pyssla, mys och knasa dig så mycket 
du vill. Priser: Vuxna 29:-. 1-17 år 
189/239:-.
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 
65:-. Nyrenoverade kalasrum.
Hyr hela Jump - läs mer på hemsidan.

När? Mån-tors kl 14-19, fre-sön 11-19
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se
 

EXTREMEZONE
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninjaba-
nor och VR Arena. 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? Mån-sön kl 11-19, vissa aktivite-
ter har egna öppettider

Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

RUSH TRAMPOLINPARK
Trampolinpark. Stor freejumping-area, 
en High Performance & Wallrun-
ning-del, en platsbyggd parkourarena 
(stans enda) och en utmanande Ob-
stacle Course (X-park). Café. Ordnar 
kalas, kurser och camps. Entré 0,5-2 
tim/80-249:-. Klippkort finns.

När? Mån-tors kl 14-20, fre 14-22. 
Helg kl 10-18.
Var? Topplocksg.12, Toftanäs Malmö
www.rushtrampolinpark.se

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. Boka 
gärna ert barnkalas hos oss.
Priser: 0-1 år & vuxna Fri entré,
1-2 år 95 kr, från 3 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tors-fre kl 11-18, Lör-sön 10-18
Var? Center Syd, Löddeköpinge

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 160 kr 
för 60 min. Boka alltid i förväg.

Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 072-0011885
www.sportcentersyd.se/clipnclimb/

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

Lagersaldo över vad som finns för utlåning på hemsidan!

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

Kolla vad som finns hemma: 
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/lagersaldo/

MALMÖ Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis-tors kl 12-18, fre 12-17, lör 12-14.
Håll utkik på deras sociala medier för öppettidsändring-
ar med kort notis! 

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

HAR NI GREJOR NI INTE BEHÖVER LÄNGRE?
Fritidsbanken tar också tacksamt emot all utrustning som 
ni inte behöver längre och lånar ut den gratis till andra 
personer. 

I Malmö lämnar du på Kopparbergsgatan 8 eller i insam-
lingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons väg 
(vard. 8-22, helger 8-20). 

I Lund insamling på Bankgatan 4, hos ComUng på Bytareg. 
9 (nära Centralen), även på återvinningscentralerna på 
Gunnesbo o Gastelyckan. Du kan också lämna på alla 
kommunens fritidsgårdar (Klostergården, Linero, Norra 
Fäladen, Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd)

Låna prylar på Fritidsbanken

Att återanvända är smart!
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Har du också undrat vad din katt har 
gjort hela natten när den kommer 
hem trött och smutsig i gryningen? 
I böckerna om Kattspionerna på 
Rosengård får du svaret!
Den lilla katten Samira Karlsson har just 
flyttat med sin familj till Rosengård. Allt 
är nytt och ovant. Snart träffar hon Pälsa, 
en cool och charmig katt som tar henne 
till spännande platser, som vattenlekplat-
sen och kattkaféet och till och med en 
boxningsklubb. Med Pälsa vågar hon allt. 

Men inte i sin vildaste fantasi hade Sami-
ra Karlsson kunnat ana att hon och Pälsa 
skulle bli hemliga agenter och ägna sig åt 
farliga uppdrag. Plötsligt befinner de sig 
i en värld av spioneri, hemliga meddelan-
den och förklädnader. 

Kattspionerna på Rosengård har letat ef-
ter en modig och smart ny katt – Samira 
Karlsson är den perfekta eleven.



Böckerna om Kattspionerna på 
Rosengård, skrivna av Anja Gatu och 
illustrerade av Anna Nilsson, har vuxit 
till liv på Funnys Äventyr. Här får du 
utforska Rosengård och Möllan i ett 
mindre format. 
Kattungen Salome har försvunnit och det är 
ditt uppdrag att leta reda på alla ledtrådar 
för att lösa mysteriet. Kliv in i de lummiga 
bakgårdarna, köp falafel i falafelvagnen, 
fika på baklavakonditoriet, köp frukt från 
Möllans torgstånd och undersök katternas 
hemliga högkvarter.

Böckerna om Kattspionerna på Rosengård 
finns såklart även att läsa i sagomiljön. 
Eller varför inte leta reda på platserna från 
böckerna i sagoutställningen?  

På Funnys Äventyr kan du träffa Sami
ra, Pälsa, Salome, Karry och Kattis och 
utforska deras revir.

Funnys Äventyr är 
barnens egna kulturhus 
i en värld full av sagor!
Du hittar det vid Mobilia 
i Malmö.



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.
Vissa aktiviteter har föranmälan - 
läs mer på hemsidan!

Museet har fri entré.
Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19), 
stängt måndagar.  
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö 
www.modernamuseet.se/malmo 

FAMILJEVERKSTAD
I vår populära Familjeverkstad skapar 
barn och vuxna tillsammans. Med 
utgångspunkt i någon av de aktuella 
utställningarna experimenterar vi med 
olika material. Varje tillfälle har ett 
unikt tema och vi bjuder på spännan-
de uppdrag! Från 4 år. 

26/2 kl 11.15-15. Drop in. 
26/3 kl 11.15-15. Drop in. 

SPORTLOVSVERKSTAD

21-24/2 kl 11.15-15 Drop-in. Från 4 år. 
 

FAMILJEVISNING
Lär er mer om konsten tillsammans. 
Familjevisningen är ett tillfälle för hela 
familjen, gammal som ung, att ta del 
av våra aktuella utställningar och 
fundera kring konsten i museet. 
Ca 45 min. Rek från 4 år. 

19/2 kl 13 (utställning Lars Englund)
18/3 kl 13 (utställning Lars Englund)

BARNVAGNSVISNING
Även små bebisar kan titta på konst! 
Barnvagnsvisningarna på Moderna 
Museet Malmö sker i lugnt tempo 
där bebisarna bestämmer takten. 

Fritt fram för krypande, jollrande och 
skrikande bebisar samtidigt som du 
som vuxen får en introduktion till 
konsten i museet. Under visningen 
tittar vi närmare på någon av de 
aktuella utställningarna tillsammans 
med en kunnig och engagerad guide. 
För bebisar 0–15 mån och deras 
vuxna. Anmälan: assistent.malmo@
modernamuseet.se

10/2 kl 11.15 & 13.15 Skymningsland

BEBISMÅLERI
En chans för de allra minsta att 
bekanta sig med konstnärliga uttryck 
och måla med hela kroppen. Räkna 
med mycket skratt och kladd! Vi 
skapar tillsammans och målar med 
ekologiska ätbara färger av bovete, 
gurkmeja, rödbeta, lingon och 
vetegräs. Bebisarna får upptäcka och 
utforska färgerna med såväl syn som 
känsel och smak. För bebisar 0–15 
månader. 
Anmälan: assistent.malmo@moderna-
museet.se. Kostnad 120 kr.

3/3 Bebismåleri kl 11.15 och 14

MALMÖ KONSTHALL
Under helger och skollov kan du 
besöka vår populära verkstad där du 
möter våra duktiga pedagoger, som 
ofta själva är verksamma konstnärer. 
Vi arbetar med material, tekniker 
och tematiker från den pågående 
utställningen, därför kan du alltid upp-
leva något nytt. Även vardagar är du 

välkommen in för en stunds skapande 
på egen hand. Det är alltid gratis, och 
du får ta med det du skapat hem. För 
alla åldrar och utan kostnad. 

När? Tis, tors-sön kl 11-17. 
Ons kl 11-19. Mån stängt.
Stängt helgdagar kring jul/nyår.
Var? S:t Johannesgatan 7
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Tekni-
kens & Sjöfartens Hus, Kommendant-
huset m.m. Entréavgift museiområdet 
på Malmöhusvägen (gemensam 
biljett) med Slottsholmen och Tek-
nikens 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. Håll utkik på hemsidan för 
Februarilovsaktiviteter!

Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40 kr, student 20 kr.

Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19), 
stängt måndagar. 
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

BLI UPPFINNARE FÖR EN DAG
Bygg robotar med hjälp av enkla in-
struktioner eller helt fritt ur fantasin för 
att sedan programmera din robot. Det 
finns självfallet kunniga robotbyggare 
som hjälper dig på traven om du tyck-
er det är klurigt. För barn och unga 
6–19 år. Deltagande är kostnadsfritt. 
Medföljande vuxen betalar entréavgift 
till Malmö Museer.

När? 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 7/5, 
21/5, 4/6 kl 13-16 
Var? Studiesalen på Slottsholmen

Familjeverkstad på Moderna

Barnvagnsvisning på Moderna

Bebismåleri på Moderna

Experimentarium på Malmö Museer
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Malmö Museer

Kul för barn 
på Malmö Museer
Två byggnader fyllda med 
utställningar och aktiviteter för 
barn och familj. En riktig ubåt, 
en inomhuslekplats, ett stort 
akvarium, experimentarium 
och mycket mer.

Fri entré för barn 0–19 år.

 
 

WWW.MODERNAMUSEET.SE/MALMO

VÅRKUL PÅ MODERNA MUSEET!

SportlovsverkstadBabymåleriBarnvagnsvisningFamiljeverkstadFamiljevisning
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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 kr, 
pensionär 70 kr, student 45 kr. 

Ordinarie öppettider tom 30/4:
Tis, ons, fre kl 12-16
Tors kl 12-20
Lör-sön kl 10-16
Mån stängt

FEBRUARILOVET:
18/2-26/2 öppet kl 10-16 alla dagar. 
Kvällsöppet till 20 på torsdagar.
Många aktiveteter under lovet!

LEKUTSTÄLLNING PIPPI
Inspirerad av Astrid Lindgrens böcker 
om Pippi Långstrump! Lekutställ-
ningens 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. Utställningen riktar sig främst 
till barn mellan 3 och 8 år. 
Utställningen kommer att visas fram 
till 26 februari 2023.

SAKLETARJAKT I METRO-
POLIS-UTSTÄLLNINGEN
Fanns det nappflaskor på medel-
tiden? Det är en av sakerna vi ska 
ta reda på under vårt uppdrag, där 
vår tids föremål ska hitta sin tvilling/
motsvarighet i utställningens montrar. 
Passar barn från 5 år i vuxen persons 
sällskap. Ingen förhandsbokning, 
ingår i entréavgiften.

När? lör 18/2 kl 11.30, 12.30, 13.30

VISNINGAR I UTSTÄLLNINGEN 
METROPOLIS
Följ med på en visning i utställningen 
Metropolis – Lund och medeltiden, 
som vi återinvigt efter en uppdatering 
och omarbetning. Vi visar en rik skatt 
av föremål, som berättar om det 
medeltida livet i Lund. Passar barn 
från 6 år i vuxen persons sällskap. 
Begränsat antal platser! Förköp.

När?  20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 kl 
10.30

LEK SOM FÖRR I TIDEN
Följ med oss till medeltiden! Vi 
introducerar olika former av lek och 
spel som medeltida barn och vuxna 
ägnade sig åt. Passar barn från 6 år 
i vuxen persons sällskap. Vi är bara 

Se www.kulturen.com för detaljerat program.

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

LUND

Välkommen till ett barnvänligt museum!

Kulturen i Lund
• Roliga sportlovsaktiviteter 

• Utforska våra historiska hus

• Familjeverkstäder

• Utställning med riddarrustning: 
   Mästarprovet – En rustning blir till 

• Utställningen Gamla leksaker

• Leklådor i museiparken

• Boka barnkalas på museet

• Gratis inträde 0–18 år!

Foto: Anna Cedermarker www.kulturen.com
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utomhus, så klä dig efter vädret. Ingår 
i entréavgiften, ingen förbokning.

När? 21/2, 22/2 kl 11.30 

SPÄNNANDE PLATSER 
I FRILUFTSMUSÉET
Följ med på en rundvandring i frilufts-
museet där vi besöker några utvalda 
platser med spännande och kanske 
lite oväntade berättelser kopplade till 
sig. Begränsat antal biljetter! Förköp. 
Passar barn från 6 år i vuxen persons 
sällskap. Visningen är utomhus, så klä 
dig efter vädret!

När? 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 kl 13 

MÄSTARPROVET – 
EN RUSTNING BLIR TILL
I utställningen Mästarprovet – En 
rustning blir till får du se den färdiga 
rustningen, rekonstruktioner av 
underplaggen och verktyg som har 
använts. Du kan prova hur det är att 

hålla i en hjullåspistol med en rust-
ningshandske, och i bilder och filmer 
får du ta del av tillverkningen som har 
skett med traditionella metoder, med 
rekonstruerade 1500-talsverktyg. En 
spännande utställning för vuxna och 
barn att se tillsammans!

När? Invigning 18/2

SPORT & LEK PÅ MUSEET
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. Jessica Ljung 
är dagens guide och visar oss runt! 
Passar både vuxna och barn från 8 år. 
Visningen är utomhus, så klä dig efter 
vädret! Ingår i entréavgiften. Ingen 
förhandsbokning.

När? 19/2 kl 13, 25/2 kl 11, 26/2 kl 13

DROP IN-PYSSEL I VÅR 
VERKSTAD
Vi gör riddarmasker att ta med hem! 
Lämpligt för barn från 5 år i vuxen 
persons sällskap. Drop-in, ingår i 
entréavgiften.

När? 19/2 - 26/2 kl 13-15

PROVA PÅ I SMEDJAN 
FÖR BARN 
Tillsammans med smeden Robin 
Hermansson får barn prova på att 
smida en krok eller en blompinne i 
Hylla smedja i vårt friluftsmuseum. För 
barn i åldern 8–15 år i vuxen persons 
sällskap. Vi har fem halvtimmes-pass 
per dag. De 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. Förköp av 
biljetter via webben kan göras fram till 
en timme före. 65:-/barn.

När? 25/2-26/2 kl 13-16

Mer kul att göra på Kulturen: 
Besök utställningen med gamla 
leksaker, se hur folk bodde förr, gå 
en tipsrunda på sportlovet och fika 
på caféet.

BESÖK LIVETS MUSEUM
Livets museum är ett medicinhis-
toriskt museum i Lund, som drivs 
av Kulturen på uppdrag av Region 
Skåne, i samarbete med Sydsvenska 
Medicinhistoriska sällskapet. Här kan 
du lära dig om hur kroppen fungerar, 
och dessutom kan du titta på den 
tillfälliga utställningen "Att träna krop-
pen – från Ling till Schwarzenegger". 
Fri entré. 

När? tis-fre kl 10-14, sön kl 10-14
Var? Lasarettsgatan 5B, Lund

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
www.eslovsleksaksmuseum.se

BARNiMALMO.SE 13



VINTERDRÖM I FOLKETS PARK
I landet Vinterdröm bor de små vättarna, den 
snälla björnfamiljen och den goda isprinses-
san 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 under kvällstid upplysta parken.
När? t.o.m. 26/2

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 det finns brädor och skydd 
till utlåning om man inte har eget. Kom till Ridhuset i 
Folkets Park! Ingen föranmälan krävs. 
När? t.o.m. 26/2
Mån & Tors: kl 17-19 – Öppet för alla
Tis & Ons: kl 16-18 – Nybörjarskate
Fre: Stängt
Lör: kl 11-14 – Öppet för alla
Sön: kl 12-14 Tjej- och transsession

SKRIDSKOÅKNING PÅ TVÅ 
ISBANOR I FOLKETS PARK
I den vackert upplysta parken finns det två 
olika isbanor där besökare kan fara fram 
över isarna; isbanan på plaskdammen för de 
små och isbanan på Parktorget som är för 
alla. Kl. 10-21 spelas det musik genom högta-
larna så ni kan åka i takt till musiken. Ta med 
egna skridskor eller låna från skridskoutlå-
ningen på Brändan!

När? t.o.m. 26/2

Besök Malmö Folkets Park under Februari!

BARNiMALMO.SE14



KÄPPHÄSTHOPPNING 
Kom och prova käpphästbanan i Fokets Park, 
vid Amiralen nära rosen. Låna en käpphäst 
(eller ta med en egen!) och rid längs den 
färgglada banan. Det finns olika hinder att ta 
sig över om man vill. Öppet alla dagar!

När? t.o.m. 26/2, Mån-fre kl 9-15.30, 
Lör-sön kl 10-15.30

Besök Malmö Folkets Park under Februari!

Håll dig uppdaterad på Malmö Folkets Park's Facebook-sida om eventuella ändringar eller nyheter!

LEKPLATSERNA I FOLKETS PARK
Det finns två lekplatser också i parken. 
Här finns gungor, klätterställning, klätternät 
och mycket mer för de mindre barnen. För de 
lite större barnen finns balansbommar, studs-
mattor och klätterställning som är lite mer 
spännande och utmanande samtidigt som det 
stärker barnens grovmotorik.

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 8-16.
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FANNY GIRL, MALMÖ OPERA
Sanna Nielsen kommer tillbaka, i 
rollen som Broadwaystjärnan Fanny 
Brice i Funny Girl, tillsammans med 
bl a Marianne Mörck, Oscar Pierrou 
Lindén och Ann-Louise Hanson. 
Räkna med fart och fläkt, färgspra-
kande shownummer, dans, humor och 
kostymprakt. Musikalklassikern om 
den verkliga Broadwaystjärnan Fanny 
Brices liv. Hon sjöng och dansade på 
New Yorks glittriga teaterscener i bör-
jan av 1900-talet. Familjeföreställning 
från 10 år. Syntolkas 12/3.

När? till 26/3
Var? Malmö Opera

DEN HEMLIGA TRÄDGÅRDEN
En spännande berättelse om två 
ensamma och oälskade barn som 
upptäcker livet tillsammans. Efter att 

Marys föräldrar dött i tyfusepidemin 
har hon nu blivit skickad långt bort till 
landsbygden i norra England, till sin 
morbror som hon aldrig träffat. Men 
han vill inte ha med henne att göra. 
Ensam vandrar hon planlöst runt i det 
stora huset och i trädgårdarna. Men 
varför går det inte att ta sig in i en del 
av trädgården? Och varför vill ingen 
svara på vem det är som gråter om 
nätterna? 8-12 år.

När? 10/2, 23-24/2
Var? Teater 23, Djäkneg. 7

ALLRA KÄRASTE SYSTER
En visopera för barn - av och med 
Sofia Thelin. Bakom rosenbusken 
Salikon finns en port som leder till 
Gyllene Salen där Barbros hemliga 
tvillingsyster Ylva-li är drottning. 
Ylva-li kallar Barbro för Min Allrakäras-
te Syster och medan Barbros mamma 
och pappa bara har tid för lillebror, 
upplever Ylva-li och Allrakäraste Sys-
ter en magisk värld tillsammans. 

När? 12/2
Var? Palladium, Söderg.15

NÄR ÅKES MAMMA GLÖMDE 
BORT
Sportlovs- & Pannkaksteater! 
En morgon är det något som har hänt. 
Åkes mamma har fått stora spetsiga 

tänder, en lång svans - och är det eld 
som kommer ur näsan på henne när 
hon blir arg? Åke förstår att han måste 
ta hand om mamma och gå med 
henne till läkaren. Men det blir inte så 
lätt när hon bara vill gå på zoo och 
skrämma barn på lekplatsen! 3-6 år.

När? 21/2
Var? Teater 23, Djäkneg. 7

UNTZ BABY UNTZ - MYKA
En interaktiv dansföreställning där bas 
och techno möter barnkalas! Här är 
möjligheten för dig och ditt barn att 
upptäcka technons magiska värld och 
fira dansgolvets euforiska gemenskap 
tillsammans. För åldrarna 6 mån till 
100 år! Här bjuder vi in bebisar som 
stora barn med deras vuxna till en 
lustfylld upplevelse där publiken kan 
röra sig fritt tillsammans i gruppen 
eller genom ensamdans. Ingen ska 
behöva växa upp utan techno!

När? 22-23/2
Var? Palladium, Söderg.15

NYPREMIÄR Spelas söndagar
 26 februari & 12 mars kl 16.00

Biljetter: 040-10 30 20
www.kulturcentralen.nu

8-12 år

EXPRESSTEATERN GER
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En lekfull berättelse om en 
mamma som blir en drake

- från 3 år

SPORTLOVS- & PANNKAKSTEATER! 

21 FEBRUARI 
KL. 11.00  
&13.00

BILJETTER: KULTURCENTRALEN.NU    LÄS MER: TEATER23.SE 

En stor berättelse om två oälskade 
barn och en magisk trädgård

- från 8 år

PREMIÄR & SPORTLOVSTEATER!
 

10 FEBRUARI KL. 19.00
23 FEBRUARI KL. 14.00 
24 FEBRUARI KL. 18.00
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EXPRESSTEATERN EXPRESSTEATERN

Biljetter: 040-10 30 20
www.kulturcentralen.nu

Familjeföreställning från 6 årFamiljeföreställning från 6 år

SPELAS 
lör 25 mars 
Malmö Scenfest & 
15 april kl 14.00

Fin i 
kanten

Fin i 
kanten

FLICKAN I SPEGELN
Föreställningen berättar om en flicka  
som börjar känna sig grå och osynlig. 
Plötsligt hamnar hon i en magisk spe-
gel och blir fast i landet Flärd, där allt 
är glimrande. Kommer hon att hitta 
tillbaka? Eller blir hon fast i spegeln 
för alltid? 8-12 år.

När? 26/2, 12/3
Var? Expressteatern, Rörsjög. 26

DANS BARNWORKSHOP
I denna serie av dansworkshoppar 
med sex tillfällen kan alla 10–12 år 
prova på samtida dans med fokus på 
det egna kreativa skapandet. Ingen 
tidigare danserfarenhet krävs. En 
lättsam introduktion till vad dans kan 
vara och ett tillfälle att utmana sig 
själv, ha roligt och dansa tillsammans. 
Anmälan & Frågor: dialog@skanes-
dansteater.se eller  0703-44 58 11.

När? 6 tillfällen 28/2-11/4
Var? Skånes Dansteater, Ö Varvsg.13a

DJURENS KARNEVAL
Djurens karneval öppnar dörren till ett 
magiskt universum fullt av fantasifulla 
varelser. Spanska koreografen Marcos 
Morau och Skånes Dansteaters dan-
sare lånar detaljer från verkligheten 
för att pussla ihop delar av vår vardag 
med drömlika fantasier och skapa helt 
nya berättelser. Men var på din vakt, 
i Djurens karneval är klivet mellan 
kärleksfullt djur och otäckt monster 
pyttelitet. För från skolålder till 110 år.

När? 25/3, 1-6/4
Var? Skånes Dansteater, Ö Varvsg.13a

SNÖ - DOCKTEATERN TITTUT
Genom dans och dockor gestaltas 
livet i den samiska fjällvärlden. Snön 
knarrar och gnisslar. Isen spricker. 
Ur ett storslaget fjällandskap med rikt 
djurliv och samiskans mer än 200 ord 
för snö; olika sorts snöande, snö som 
ligger på marken, flygig snö, klibbig 

snö, hård snö, blöt snö, isig snö, 
hämtar Tittut denna gång inspiration. 
Detta vackert vita landskap skapar 
fond till föreställningen SNÖ. 
Från 4 år.

När? 26/3
Var? Palladium, Söderg.15

FIN I KANTEN
Denna mimföreställning handlar 
om två kvinnor (Hetty och Betty), 
och deras försök att vara ”fina”. 
Deras relation utvecklas från tävlan 
och avundsjuka till, så småningom, 
samförstånd. Trots att de är väldigt 
olika varandra, kan de till slut mötas. 
Däremellan händer allt från kuddkrig 
till naturkatastrof. Karaktärerna ba-
lanserar genom olika samhällsfrågor: 
vad är ditt och vad är mitt? Vem har 
rätt till vad? Vad är det som är fint 
egentligen?

När? 25/3 Malmö Scenfest, 15/4
Var? Expressteatern, Rörsjög. 26

forts på nästa sida >>
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MYKA

– en interaktiv dansföreställning där 
bas och techno möter barnkalas!

22-23 FEB 26 MARS

DOCKTEATERN 
TITTUT

Genom dans och dockor 
gestaltas livet i den samiska 

fjällvärlden

NALLE I RÖRELSE
Det spritter i armar och ben! Nalle 
älskar rytmer och melodier som lockar 
dig till att dansa, hoppa och studsa. 
Vill du också vara med? Ta med dig 
din egen nalle så tar vi in orkesterns 
musik med hela kroppen. 4-7 år.

När? 22/4
Var? Malmö Live, Konsertsalen

BARNLÖRDAG: GHANNI GHANNI
Följ med på en musikresa ut i världen 
där sångskatter från det arabiska 
folkarvet och svenska visklassiker 
utlovas. Lek med toner, ord, rytmer på 
olika språk när Alaá och Dan tar oss 

med ut i världen på sitt musiktåg. 
Hoppa på tåget för alla ska med. Tuut 
tuut! Biljettsläpp 28/3.

När? 29/4
Var? Malmö Live, Kanalscenen

PAPPA KAPSYL
Får barnmusik verkligen låta så far-
lig? Familjefavoriten Pappa Kapsyl 
bjuder på en kavalkad av sina allra 
läskigaste låtar i ”Farlig barnmu-
sik”. Det blir om T-rexar, gigantiska 
spinosarus, raptor på jakt och mosa-
saurus havets skräck. 

När? 30/4
Var? Nöjesteatern, Amiralsg. 35

DJUNGELBOKEN THE MUSICAL
Sean Banan i nytt skal gör debut 
på musikalscenen! Han är älskad 
av barn, har stått på scenen i Melo-
difestivalen, släppt flera album och 
fått svenska folket att sjunga ”skaka 
rumpa”. I februari är det nypremiär 
för Djungelboken The Musical och 

Sean Banan skall spela Kung Gibbon, 
som är en av huvudrollerna och en 
variant av figuren King Louie. 
Arrangör Dröse & Norberg. 3-100 år.

När? 30/4
Var? Malmö Live

BABBLARNA ANDRA MUSIKALEN 
Bibbel Babbel Bubbel. En färgglad, 
bubblig, interaktiv och rolig föreställ-
ning med barnens stora favoriter 
Babblarna, Faffa, Vovvo och Klonk. 
Vi blandar språklek och svängig 
musik – och framför musikalen med 
tal, tecken, sång och dans.

När? 7/5
Var? Nöjesteatern, Amiralsg. 35
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Vintern på Barnens Scen!Vintern på Barnens Scen!
I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används huset för 
barnkultur.  www.barnensscen.se eller tel: 040-709 91. 

SEN KOM VINTERN
En föreställning om förändring, fara 
och möjligheter. Haren tycker om sina 
rutiner, som att varje dag gå till träd-
gårdslandet och se till sina morötter. 
Det enda som stör tillvaron är den 
lömska räven som dyker upp ibland, 
när man minst anar. Annars är varje 
dag den andra lik. Men en dag får 
Haren syn på något mycket märkligt 
- ett vitt hårstrå i pälsen. Och ett till! 
Från 3 år. Längd: 35 min.
Med Magnus Ödéhn o. Tomas Fingal

2023-02-08 kl 10:30, 55 kr

SOL OCH MÅNE
Att vakna upp tryggt till en ny dag är 
alla barns rättighet. I vår föreställning 
”Sol och Måne” kan alla barn oavsett 
språk och kultur känna igen sig i att 
det kommer en ny dag då solen går 
upp, och det kommer en ny natt då 
månen visar sig. En stämningsfull, 
rolig och nästan ordlös föreställning 
för de minsta barnen. 2-5 år. 30 min.
Med Olivia Longo & Anna Karin Sersam.

2023-02-09 - 2023-02-11, 45-75 kr

DEN LÅNGA VÄGEN
Teater KEF:s nya barnföreställning 

som skapats på och för Barnens 
Scens festival Malmö Puppet Days. 
En fantasiberättelse om vad som 
kunde hänt om Lewis Caroll hade 
gjort en musikal av ”Rödluvan och 
Vargen". ”Den Långa Vägen” är en 
interaktiv musikalisk dockteater, som 
är löst baserad på Rödluvan där vi 
låter barnens fantasi leka fritt. Barnen 
är medskapare av berättelsen, sce-
nografin och även av musiken. 4-9 år. 
Längd: 40 min. Med Elias Faingersh.

2023-02-12 kl 14:00, 50 kr 
2023-02-22 kl 09:15 & 10:30, 35 kr 

FJÄLLET
En cirkusföreställning av kompani 
Fjård för alla som någonsin har sett 
ett fjäll, eller önskar att de hade gjort 
det. Följ med på vår unika fjällvand-
ring! En nycirkusmusikal som tar 
med publiken ut på en strapats-
fylld fjällvandring. Dans vid stup, 
kompassjazz, skägglyft av sten, 
ledstångs-jonglering och gränslös 
fika. Kasta en sten, fånga ett fjäll. Be-
stiga en topp, dansa i en dal. Fastna 
i ett tält, befrias i en sovsäck. Andas 
fjällbjörk, hitta rätt. Falla ner, klättra 
upp. För hela familjen! 2-99 år. Längd: 
40 min. Med Magnus Bjøru & Amanda 
Roynesdotter Bjøru.

2023-02-18 kl 14:00, 60 kr

HÅLL OM MIG!
Vad är det som får oss att känna oss 
trygga? Hur bygger vi förtroende för 
vår omgivning? Genom närvaro, lyss-
nande och gensvar utforskar vi olika 

former av närhet. Det som får oss att 
krypa in och ut ur vårt skal, lyfta vårt 
trygga täcke och våga komma närma-
re. Håll om mig är en mjuk inbjudan till 
att se varandra. Med föreställningen 
vill vi möta publik över generationer 
och bjuda på en minnesvärd upple-
velse som berör och förmedlar vikten 
av att känna tacksamhet för varandra. 
Dansföreställning. 5-9 år. Längd: 30 
min. Med Yrsa Heijkenskjöld & Anna 
Vilhelmine Wallin.

2023-02-19 kl 14:00, 50 kr

TREDIMENSIONELLA KORT
En öppen drop-in workshop för alla 
tillsammans med Cirkusvagnen från 
Lund Obs! ej bokning. Öppet kl 11-16. 
Kom och skapa tre-dimensionella 
kort. Glasmåleri för mindre barn (col-
lage med cellofanpapper) som visas 
med overheadprojektor. Från 3 år.

2023-02-23 kl 11-16, Kostnadsfritt

AKIKKI OCH FÅGELN
En musiksaga för barn och vuxna. Följ 
med Akikki och åk skridskor på den 
frusna sjön!  Hur ska det gå när hon 
ramlar och inte kan ta sig hem?   
En liten fågel kommer… 
Från 6 år. Längd: 35 min.
Med Alma Ahnlide, Magnus Mårtens-
son & Malmö Sinfonietta.

2023-02-25 kl 14 & 15, 50 kr 
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ART COLLAGE - WORKSHOP
En öppen drop-in workshop öppen för 
alla. Obs! ej bokning. Öppet kl 11-16. 
Kom och skapa i olika material! Klipp 
och klistra i vår skaparverkstad. För 
alla åldrar. Från 3 år. Med artister från 
Cirkusvagnen i Lund. 

2023-02-26 kl 11-16, Kostnadsfritt

TÅR
Befria våra tår - nu är det vår! En 
nyskriven dansföreställning för de 
yngsta barnen av Malmögruppen 
Kroppsklubben. Vi trippar, tassar, 
valsar, balanserar, hasar, ålar och 
rullar oss fram. Vi spelar instrument 
och har en egen DJ som spelar våra 
strängar, våra toner och vårt beat. 
Vi är individer men också alltid ett 
kollektiv, en och en men ständigt i 
kontakt med våra nära o kära. 1-3 år. 
Längd: 30 min.
Med Jilda Hallin & Lisa Nilsson.

2023-03-02 - 2023-03-04, 40-70 kr 

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET
Det var en gång en gubbe i randig 
kostym som råkade gå förbi en fruk-
taffär... Så börjar Jan Lööfs älskade 
bildberättelse där man får följa hur ett 
äpple sätter igång en händelsekedja 
i den lilla staden. När Obanteatern 
tolkar historien blir det rolig och 
underfundig teater. Med hjälp av 
animationsteknik får bilderna liv och 

tar sin rättmätiga plats i teaterföre-
ställningen. En upplevelse för både 
barn och vuxna. 4-8 år. 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

2023-03-05 kl 14:00, 100 kr 

SPÖKFARFAR
Eriks farfar har just gått bort. Hans 
föräldrar försöker förgäves trösta och 
förklara. Så en natt står farfar i hans 
rum. Farfar har blivit ett spöke, men 
verkar ha glömt något... Tillsammans 
ger de sig ut på ett äventyr fullt av 
minnen. I leken kommer Erik fram till 
insikten att farfar alltid kommer att 
vara med honom. En berättelse full 
av hopp, kärlek och spänning, om 
hur livet går vidare från generation till 
generation och hur vi alla bär mångas 
erfarenheter inom oss. 4-7 år. 35 min.
Med Tomas Fingal & Magnus Ödéhn.

2023-03-07 kl 10:30, 55 kr

EN STACKARS LITEN HAJ
Det var en gång en pojke som älskade 
att bada. Han skulle nog ha badat 
varje dag, om han inte vore så väldigt 
rädd för hajar. En föreställning om 
rädsla och hur man kan övervinna 
den. Efter en bok av Mårten Sandén, 
dramatiserad av Obanteatern och Ika 
Nord. 4-8 år. Längd: 35 min.
Med Tomas Fingal och Magnus 
Ödéhn.

2023-03-08 kl 10:30, 55 kr

OSAMSAS
Osamsas är en föreställning om 
hur det är att vara syskon. Om att 
upptäcka världen ihop med den 
bästa och jobbigaste personen i hela 
världen. En fartfylld fysisk och humo-
ristisk tvekamp utan onödiga ord. I en 
inifrånvärld präglad av fantasier och 

känslostormar får vi följa två syskons 
vardag, full av lek, projekt, planer, gräl 
och samspel. Känslor tar fysisk form 
och tiden stannar upp vid det som 
kan verka oväsentligt, men som i själ-
va verket är jordens medelpunkt. 4-8 
år och hela familjen. 30 min. Med Karin 
Bergstrand o Otto Milde, Teater Tre.

2023-03-10 kl 10 & 16, 40 kr 
2023-03-11 kl 14:00, 60 kr

HVAD ER DET?
Aabendans från Roskilde presenterar 
en dansföreställning om nyfikenhet 
för de minsta barnen. Nyfikenhet är 
den största drivkraften när det lilla 
barnet lär känna världen. En operation 
som kan pågå livet ut. Med rörelse 
och dans utforskar dansarna både 
kroppen och rummet utan att ta något 
för givet. Efter föreställningens 30 
minuter inbjuds publiken att själv gå 
på upptäcktsfärd i den spännande 
scenografin. 0,5-3 år. Längd: 45 min.
Med Antoinette Helbing och Ole 
Birger Hansen.

2023-03-12 - 2023-03-14, 45-70 kr 

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 
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sniglar och myror kan. 3-5 år. 40 min.
Med Anna Karin Sersam och Kerstin 
Lindgren.

2023-03-15 kl 09:15 & 10:30, 40 kr 
2023-03-25 kl 14:30 Malmö Scenfest 

KRÅKAN
Sommar och det surrar av humlor och 
bin. Det stora körsbärsträdet dignar 
av mogna bär där det står på gårds-
planen mellan ladan, hönshuset och 
lagården. Allt är vackert och härligt. 
En trygg värld för de bägge kusinerna. 
Det vill säga innan kråkan kom och åt 
av deras körsbär. Innan Cilla sa: ”Vi 
ska skrämma bort kråkan.” Innan Uffe 
sa: Dumma Kråkan! Innan allt spårade 
ut. Innan ett kråkhjärta nästan stan-
nade. Innan allt nästan var för sent. 
4-7 år. Längd: 40 min. Med Helen 
Hansson & Carl-Markus Wickström.

2023-03-17 kl 09:15 & 10:30, 40 kr 
2023-03-18 kl 14:00, 60 kr 

MITT OCH DITT
En minimusikal som reder ut vad som 
är mitt och vad som är ditt. Hilda 
tycker att Helmer har väldigt många 
saker, men att Hilda själv inte har någ-
ra och den stora frågan är: Vad är ditt 
och vad är mitt? Vems är alla saker? 
Är det viktigt vems alla saker är? Eller 
om det inte är saker – hur är det med 
musiken? Kan den vara bara min? 
Kan jag ge bort en sång i present … 
eller bara några toner kanske? Allt det 
här reds ut i musikaliska kullerbyttor 
och en underfundig text. Från 3 år. 
Längd: 35 min. Med Stefan Wikström 
& Anna Karin Sersam.

2023-03-19 kl 14:00, 75 kr

EN FÖRTROLLAD SKATTJAKT - 
TOBBE TROLLKARL
En magisk kväll med skattjakt på stan, 
Tobbes nya show och sist trolle-
riskola! Ta med HELA familjen på ett 
spännande och roligt äventyr!
Upplägget då? Först går ni själva i 
sällskapet en skattjakt/geocachad 
tipsrunda, allt sker i er smartphone, 
på ca 1 km, ca 30 min promenad 
som man kan gå/cykla innan med 
spelplatsen som sista anhalt och 
“skatt”. När alla är på plats på utsatt 
tid kör Tobbe Trollkarl en nyskapad 
familjeshow! All info på: 
www.tobbetrollkarl.com/skattjakt. 
Från 3 år. Längd: 55 min.

2023-03-24 kl 18:00, 199 kr

MALMÖ SCENFEST - PLANETEN
Med fantasi allvar och humor, fram-
förs en kärleksfull historia om klimatet 
och social hållbarhet. Två nyfikna 
rymdfigurer hamnar på planeten Jor-
den och upptäcker fantastiska platser 
och det otroliga ekosystemet där 
allt hänger ihop. De träffar också på 
några djur och märker att många träd 
huggs ner och att vattnet och luften 
håller på att förgiftas. 
OBS! Biljetter kan ej förhandsbokas, 
utan delas ut på plats samma dag 
och tid. OBS! Se hela programmet på 
www.malmoscenfest.se
3-8 år. Längd: 30 min.
Med Matilda och Magnus Eriksson.

2023-03-25 kl 12:00, biljettpris 0 kr 

I WANT TO BE AN APPLE
En dans och musikberättelse om en 
apelsin som drömmer om att bli ett 
äpple. En apelsin har dåligt självför-
troende eftersom några äpplen alltid 
skämtar om den. Apelsinen hänger på 
ett träd på en kulle som står mittemot 
ett stort fält av äppelträd, äpplena är 

i olika färger och de verkar alltid ha 
så roligt när de leker med maskar och 
fåglar. Apelsinen drömmer om att bli 
ett äpple. En dans och musikföreställ-
ning om att vara annorlunda. 3-6 år. 

2023-03-26 kl 14:00,  60 kr

GOSEGRISEN
Möt Ankafara och hennes Gosegris 
i en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek och bus. Leken är det 
viktigaste redskap vi kan ge till våra 
barn. Med ett sinne öppet för möjlig-
heter och med ett flexibelt tänkande 
kan livet bli något riktigt stort och 
roligt för våra barn. ”GOSEGRISEN” 
vill ge alla – både barn och vuxna – 
inspiration till att leka. Från 3 år. 
Längd: 30 min. Med Anna Karin 
Sersam och Gosegrisen

2023-04-01 kl 14:00, 70 kr
2023-04-02 kl 14:00, 70 kr

ZILLAH OCH TOTTE
En jubileumsföreställning där publiken 
får följa med när Totte går bananas 
i denna tokroliga föreställning, och 
visar att Zillah är en buktalerska av 
världsklass. Publiken kan inte göra 
annat än att följa med på apans 
nyckfulla upptåg och själva bli en del 
av föreställningen. Zillah & Totte firar 
15 år som artister i år. Det firas med 
en svängig föreställning. Det bjuds på 
sångnummer och knasiga upptåg – 
allt i en skojig mix! Från 3 år. 60 min.

2023-04-03 kl 10:00, 50 kr
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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

NATURUM ÖRESUND
I ett naturum får du veta mer om de 
djur, växter, geologi och kulturhistoria 
som format det område du befinner 
dig i. På naturum Öresund har vi fokus 
på havet och livet under ytan. Här blir 
Öresunds fantastiska mångfald synlig 
och du kan lära känna Öresunds 
invånare genom att håva och snorkla 
tillsammans med oss, eller genom 
att utforska vår interaktiva utställning 
med akvarier, stereoluppar, VR-snork-
ling och mycket mer. 

www.naturumoresund.se
Var? Ribersborgsstigen 4, Malmö

NEDAN BOKAS PÅ HEMSIDAN:

HUR FUNKAR DET?
- akvarier, tång och pumprum.
För nyfikna barn och vuxna, hjälp våra 
naturvägledare att samla tång till våra 

akvarier! Iklädda vadarstövlar samt 
kläder efter väder kliver vi i vinterhavet 
och letar upp fina ruskor som ska få 
bo i utställningsakvarierna. Tillbaka på 
naturum får deltagarna lära sig mer 
om naturums akvarier, skötseln och 
om invånarna i akvarierna.

FEBRUARILOVET: 
Kreativ workshop. Tycker du om att 
teckna och måla och vill lära dig mer?  
Teckna och måla havets djur med 
Annika Rockström. Det är gratis och 
allt material ingår.

MÅLA AKVARELL 
med inspiration från havets värld. 
För åk 1-3.

När? ons 22/2 kl 13

TECKNA OCH MÅLA TUMLARE 
och andra havsdjur. För åk 4-6.

När? tors 23/2 kl 13

HÅVNING FÖR ALLA
Vi vadar ut i vattnet och letar efter dju-
ren som bor i havet, våra naturvägled-
are berättar vad som är bra att tänka 
på och var man hittar de flesta djuren.

När? Startar i april 

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

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 natur-
vägledare från naturum. Vi är oftast 
utomhus, kläder efter väder! 

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

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
Fulltofta Naturcentrum, med utställ-
ning, kafé, besökscenter och olika 
aktiviteter. Stigarna är många och här 
kan du vandra både kort och långt. 
Färdiga barnpromenader, naturcen-
trum, en ravin. Underbar natur. 

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

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE
Fint skiftande landskap med 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
Spektakulära klippor, skrevor och 
dalar, en svåråtkomlig grotta och en 
unik mosse. Flera iordningställda rast-
platser och vindskydd i området.

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

SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
& NATURUM
naturum Söderåsen finns här där du 
får du veta mer om områdets speciel-
la natur och får tips på vandringar och 
sevärdheter. Flera grillplatser.

Var? Skäralid, ca 6 mil från Malmö

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.friluftsframjandet.se

Skogsmulles kartor
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Vet du vad allemansrätten är? Utforska Skåne med Skogsmulles kartor så får 
du lära dig mer om både allemansrätten och om de särskilda reservatsregler 
som gäller i naturreservaten. Skogsmulle ger dig dessutom små uppdrag om du 
besöker platserna som finns utmärkta på kartorna!
Kartorna fungerar som en fin vägvisare ut i naturen och förmedlar både informa-
tion om naturreservaten och allemansrätten på ett lekfullt sätt.

Projektledare Lovisa Cederström på Friluftsfrämjandet berättar mer: 
– Den första kartan över Kullaberg togs fram 2019 tack vare bidrag från Naturvårdsverket. 
2021-2022 fick vi på Friluftsfrämjandet Region Syd ännu ett bidrag från Naturvårdsverket och tog 
fram tre kartor till över naturereservaten i Allarps bjär (Hörby), Bäckhalladalen (Simrishamn) 
och Skrylleområdet (Lund). Därefter bekostade Länsstyrelsen Skåne kartor över Ubbalt (Vittsjö), 
Kalvahagen, Domedelja mosse, Törringelund och Strandskogen (Ystad). De tre sistnämnda är klara 
nu till sportlovet. Titta efter dem på Friluftsfrämjandets hemsida eller ladda ner dem via en QR-kod 
när du är på plats.

Foto Malin Andersson

För mer information kontakta projektledare Lovisa Cederström
lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se

Skogsmulleskartors projektledare Lovisa 
och Birgitta från Friluftsfrämjandet 
Region Syd.



Massor med kul på Ceramic and Me.

MALMÖ KULTURSKOLA
Kul efter skolan? Kom och var kreativ 
hos oss! Vi har kurser i allt från anima-
tion till bild, dans, foto, manga, mäng-
der av instrument, sång, serieteckning 
och teater. Vi har både nybörjarkurser 
och kurser för dig som redan kommit 
en bit på vägen. Alla mellan 7 och 19 
år som är folkbokförda i Malmö kan 
söka, och vi åldersanpassar grupper-
na så gott det går. Allt material ingår 
i våra kurser men inte instrument, 
noter eller danskläder. Våra långa 
kurser kostar 300 kronor per termin 
och brukar starta i början på hösten. 
Det går också att hyra instrument för 
200 kronor per termin. Du kan anmäla 
ditt barn från och med 1 januari det 
år barnet uppnår rätt ålder för kursen. 
Tänk på att det är lång kö på vissa av 
kurserna, så om du är sugen på något 
anmäl dig redan nu!
Kulturskolan drivs av Malmö Stad.

Var? sök på Malmö Kulturskola

HELG- OCH LOVAKTIVITETER PÅ 
KULTURSKOLAN
Snabbkurser, temadagar, lovaktiviteter 
och annat kul. Kulturskolans helg- 
och lovaktiviteter är alltid kostnadsfria 
och vänder sig till alla barn och unga 
i Malmö. Du behöver alltså inte gå på 
Kulturskolan för att få delta.
Typ av aktiviter varierar. Titta på Kul-
turskolans hemsida under Helg- och 
lovaktiviteter så hittar du det som är 
tillgängligt just nu. Finns det ingenting 
på sidan så finns inget planerat för 
tillfället.
Flera av aktiviterna kräver anmälan. 
Platserna är begränsade så det är 
först till kvarn som gäller.

Var? Kulturhuset Mazetti, Friisg. 15b
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CERAMIC AND ME
Keramikstudio i Malmö, kul aktivitet 
för alla åldrar. Ceramic and Me jobbar 
med vit färdig keramik som kunden 
köper och sedan färglägger. Kerami-
ken glaseras och bränns på plats och 
är färdig för upphämtning efter tre 
dagar. Över 50 olika keramikföremål 
att välja mellan, allt från skålar, mug-
gar till olika figurer. Mer information på 
hemsidan.
Vi ordnar barnkalas, möhippor, team-
buildning etc med plats för upp till 50 
personer. Presentkort kan köpas.

Var? Stora Nygatan 24, Malmö
Tel. 0760 - 26 21 68
info@ceramicandme.com
www.ceramicandme.com

Dekorera 
och måla 
keramik

Ceramic and Me
Stora Nygatan 24

Malmö
www.ceramicandme.com

VATTENHALLEN 
SCIENCE CENTER I LUND
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.se24



VALENTINPYSSEL
Gör små söta bokmärken tillsammans med 
barnen eller som en present till dem.
Det enda du behöver är garn och sax. 
Lätt som en plätt!

Vira garn många varv runt tre av dina fingrar (eller en bit kartong). När du har virat 
klart klipp av så det blir en lång bit garn över. Använd änden för att knyta hårt runt 
mitten av hela "garnrullen". Den långa svansen som blir kvar kommer att vara den 
del som ligger som en markör i boken. Klipp nu upp alla "garnloopar" och putsa till 
med saxen till ett hjärta.

25



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, 
Ukrainska  NYT T! 
varldensbibliotek.se

BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER
Bibblix är en kostnadsfri app för barn 6-12 
år. I Bibblix finns över 2000 böcker på sven-
ska 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

Tips för lugna hemmadagar!

MALMÖ KULTURSKOLA
På Kulturskolans Youtubekanal hittar du dig-
itala kurser i allt från låtskrivning till musik-
skapande, teckning och teater. Allting är helt 
gratis! Och glöm inte att prenumerera!
www.youtube.com/@malmokulturskola9497

BARNiMALMO.SE26



Tips för lugna hemmadagar! FILMTAJM!
Barnens egen biograf i Malmö heter Juniora 
Juniora visar film för hela familjen på helger och lov. Massor med titlar för alla 
åldrar! Se hemsidan för filmtitlar och visningstider. Friisgatan 19 D - Malmö.
www.panora.se/juniora

Barnvagnsbio i Malmö
Nordisk Film på Mobilia i Malmö anordnar barnvagnsbio då du är välkommen att 
ta med barnvagnen in i salongen. 

Läs mer på www.nfbio.se/barnvagnsbio_malmo

I Lund visar Kino barnbio
Kyrkogatan 3 - Lund   www.kino.nu

Asterix & Obelix: I Drakens rike 
SVENSKA RÖSTER AV BL.A. ZLATAN!
Kejsarinnan av Drakens rike har just fängslats efter en statskupp som uppviglades av 
Deng Tsin Qin, en förrädisk prins. Med hjälp av Finalthesis, den feniciska köpmannen, och 
hennes trogna livvakt Mai Wei, flyr kejsarinnans enda dotter, prinsessan Sass-Yi, till Gallien. 
Hon måste be om hjälp av de två tappra krigsveteranerna: Asterix och Obelix, utrustade 
med övermänsklig styrka tack vare sin magiska dryck. Våra två oskiljaktiga hjältar följer 
med prinsessan för att rädda hennes mamma och befria hennes land. Därmed börjar en 
stor resa och ett ännu större äventyr. Men Caesar och hans mäktiga armé, som är törstiga 
efter en ny erövring, är också på väg mot Drakens rike.

Svenska röster av Zlatan Ibrahimovic,Kim Sulocki, Andreas Rothlin Svensson, Anton Olof-
son Raeder, Steve Kratz, Ayla Kabaca, Ole Ornered, Christian Hedlund, Kristian Ståhlgren, 
Matilda Smedius, Jennie Jahns, Niklas Falk, Daniel Sjöberg, Björn Bengtsson m.fl.

Premiär på en biograf nära dig den 10 februari.

FILMtips!
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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. 
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Här erbjuds profylaxkurser, vatten-
gymnastik för gravida, baby – och 
minisim, olika former av träning för 
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa, 
första hjälpen kurs och mycket mer.

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

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



Rosengårds  
nya bibliotek 
– en hel våning för 
barn och unga! 
Läs, lyssna, pyssla  
och spela tillsammans!

Välkommen till biblioteket!

malmo.se/rosengardsbiblioteket

Det nya  
biblioteket  

öppnar  
1 mars!

Biblioteken i Malmö



STADSBIBLIOTEKET
BALAGANHÄNG 
Skapa pins, prata om böcker, skapa 
och träffa nya vänner varje tisdag. 
För dig mellan 9-13 år. 

7 feb kl 16.00-17.00
14 feb kl 16.00-17.00
28 feb kl 16.00-17.00
7 mars kl 16.00-17.00
14 mars kl 16.00-17.00
21 mars kl 16.00-17.00
28 mars kl 16.00-17.00
4 april kl 16.00-17.00

BARNENS VERKSTAD
Vi pysslar och skapar i Kaninis 
magiska verkstad! 
För dig mellan 3-8 år. Onsdagar.

8 feb kl 15.30-17.00
15 feb kl 15.30-17.00
1 mars kl 15.30-17.00
8 mars kl 15.30-17.00
15 mars kl 15.30-17.00
22 mars kl 15.30-17.00

SPELHÄNG PÅ BALAGAN 
Utmana dina vänner på roliga och 
spännande TV-spel och brädspel. 
För dig 9-13 år. 

8 feb kl 16.00-18.00
15 feb kl 16.00-18.00
1 mars kl 16.00-18.00
8 mars kl 16.00-18.00
15 mars kl 16.00-18.00
22 mars kl 16.00-18.00
29 mars kl 16.00-18.00

SAGOSTUND PÅ PERSISKA 
Vi läser olika sagor på persiska. 
För dig mellan 6-8 år. 

12 feb kl 14.00-14.45
26 mars kl 14.00-14.45

SKAPA SPEL, PROGRAMMERA 
O DESIGNA MED HELLO WORLD 
Vi lär oss Tinkercad tillsammans - 
designar och gör egna 3D-modeller. 
För dig mellan 9-13 år. 

12 feb kl 14.00-15.30

BABYBOKPRAT: 0-12 MÅNADER 
En mysig sagostund där vi läser sa-
gor, ramsor och sjunger tillsammans. 

17 feb kl 09.30-10.00
24 mars kl 09.30-10.00
31 mars kl 09.30-10.00

SKAPA SPEL, PROGRAMMERA 
O DESIGNA MED HELLO WORLD 
Vi lär oss göra ett 2D-spel tillsam-
mans. För dig mellan 9-13 år. Ingen 
anmälan men 10 platser - först till 
kvarn. 

19 feb kl 14.00-15.30

JAG TÄNKER PÅ DIG  
Hörupplevelse av Johanssons pelar-
goner och dans. En skådespelarlös 
ljudföreställning där du följer instruk-
tioner i hörlurar och rör dig genom 
biblioteket. För dig 10-15 år. 

21 feb kl 14.00-15.00
21 feb kl 16.00-17.00

SPORTLOV:  
BARNENS VERKSTAD 
Skapa med oss i Kaninis verkstad på 
sportlovet! För dig mellan 6-8 år. 

22 feb kl 14.00-15.30

SAGOSTUND PÅ ROMANI 
Vi läser sagor tillsammans på romani 
och pysslar i Kaninis verkstad. 

23 feb kl 14.00-15.00
 
BARNENS VERKSTAD: 6-8 ÅR 
Vi pysslar och skapar i Kaninis magis-
ka verkstad! För dig mellan 6-8 år. 

29 mars kl 15.30-17.00
 
BIO PÅ BALAGAN 
Vi kollar på film tillsammans i Bala-
gans biohörna. För dig mellan 8-14 år. 

17 mars kl 15.30-17.30
 
BARNENS VERKSTAD
Lördagar. Vi pysslar och skapar i 
Kaninis magiska verkstad! 
För dig mellan 3-8 år. 

11 mars kl 11.00-12.30
11 mars kl 14.00-15.30
29 april kl 11.00-12.30
29 april kl 14.00-15.30
 
SKAPA SPEL, PROGRAMMERA 
O DESIGNA MED HELLO WORLD 
Lär dig koda och programmer i pro-
grammet Imagi! 
För dig mellan 9-13 år.

26 feb kl 14.00-15.30
 
LOVBIO PÅ BALAGAN 
Vi kollar på film tillsammans 
i Balagans biohörna. 
För dig mellan 6-14 år. 

24 feb kl 14.00-16.00

 SPORTLOVS-PINGIS 
Vi spelar pingis tillsammans och alla 
vinner! För dig mellan 6-14 år 

20 feb kl 14.00-16.00
 
SPORTLOV & SPELHÄNG PÅ 
BALAGAN 
Utmana dina vänner på roliga och 
spännande TV-spel och brädspel. 
För dig 6-14 år. 

22 feb kl 14.00-16.00
 
MÅLARHÄNG PÅ BALAGAN 
Kom och nåla stora och små tavlor! 
För dig mellan 9-13 år. 

21 feb kl 14.00-16.00

KIRSEBERGS-
BIBLIOTEKET 
FREDAGSSAGA 
En mysig sagostund där vi läser sagor 
tillsammans. För barn 3-5 år. 

10 feb kl 15.00-15.30
17 feb kl 15.00-15.30
24 feb kl 15.00-15.30
3 mars kl 15.00-15.30
10 mars kl 15.00-15.30
17 mars kl 15.00-15.30
24 mars kl 15.00-15.30
31 mars kl 15.00-15.30
7 april kl 15.00-15.30
 
FREDAGSPYSSEL 
Pyssel för både barn och föräldrar 
varje fredag.  

10 feb kl 11.00-16.45
17 feb kl 11.00-16.45
24 feb kl 11.00-16.45
3 mars kl 11.00-16.45
10 mars kl 11.00-16.45
17 mars kl 11.00-16.45
24 mars kl 11.00-16.45
31 mars kl 11.00-16.45
 
WORKSHOP MED 
HANNA ALBREKTSSON 
En rolig workshop där vi gör collage 
med författaren och illustratören 
Hanna Albrektsson.

26 feb kl 15.00-16.30
 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Vi läser sagor tillsammans på arabis-
ka. För barn 3-5 år. 

24 mars kl 15.00-15.30
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BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET 

WORKSHOP & INVIGNING AV 
NYA FAKTARUMMET 
Invigning av vårt nya faktarum med 
två timmars workshop där vi dekore-
rar rummet. För dig 9-12 år. 

20 feb kl 14.00-16.00
 
NICKE NYFIKEN FÅR EN NY 
CYKEL 
Tvåspråkig saga på arabiska och 
svenska. Amina och Susanna läser 
sagan Nicke Nyfiken på arabiska och 
svenska. För barn 3-5 år i vuxens 
sällskap. 

26 feb kl 14.00-14.45
 
SAGOSTUND PÅ ARABISKA 
Välkommen till Aminas sagostund 
på arabiska. Det blir både saga och 
sång. För barn 3-5 år. 

28 feb kl 10.00-10.30
28 mars kl 10.00-10.30
 
SAGOSTUND MINI 
Vi läser sagor för de minsta i vårt 
magiska sagorum. För barn 1–2 år i 
vuxens sällskap. 

3 mars kl 10.00-10.30
24 mars kl 10.00-10.30
 
RÄVENS BOKKLUBB  
Bokklubb för dig mellan 8-10 år. 
Vi läser böcker, pratar om dem och 
pysslar. 

6 mars kl 15.00-16.00
20 mars kl 15.00-16.00
 
BARNTEATER MED SAGOFÉN 
ISADORA 1,2,3 
För barn 1-2,5 år i vuxens sällskap. 
Anmälan krävs. 

4 april kl 11.30-12.00
 
PROVA PÅ CIRKUS 
Cirkus Syd håller i en Cirkusskola för 
barn 5 - 12 år. Programmet är en del 
av "Romernas internationella dag". 

2 april kl 13.30-14.30

LINDÄNGENBIBLIOTEKET 

LÄSONSDAGAR 
Var med på olika läsaktiviteter som 
boktips, högläsning och tävlingar. 
För dig mellan 8-12 år. 

8 feb kl 15.00-16.00
15 feb kl 15.00-16.00
22 feb kl 15.00-16.00

1 mars kl 15.00-16.00
8 mars kl 15.00-16.00
15 mars kl 15.00-16.00
22 mars kl 15.00-16.00
29 mars kl 15.00-16.00
5 april kl 15.00-16.00
 
TEATERLÖRDAG 
Banditsagor spelar Huvudsaken som 
är en föreställning om att möta det 
främmande och om att lära känna. 

11 feb kl 10.15-11.00
 
TEATERLÖRDAG - TECKEN-
SPRÅKSTOLKAD TEATER 
Banditsagor spelar Huvudsaken som 
är en syntolkad föreställning om att 
möta det främmande och om att lära 
känna. 

11 feb kl 11.15-12.00
 
FEBRUARILOV: 
SKRIVWORKSHOP 
Lär dig att skriva en tidning och 
berätta om din egen verklighet. 
Vi gör roliga skrivövningar. 
För dig mellan 9-13 år. 

20 feb kl 14.00-16.00
 
FEBRUARILOV: TISDAGSHÄNG 
MED MINA OCH SADRIJA 
Spel, pyssel och häng för barn och 
unga. För dig 7-15 år. 

21 feb kl 14.00-16.00
 
FEBRUARILOV: 
PYSSEL MED RAWAND 
Roliga aktiviteter för barn. Vi pysslar 
och skapar tillsammans i bibblan. 

23 feb kl 14.00-16.00
 
FEBRUARILOV: 
BOKTIPSKALAS MED SOFIE 
Ta med ditt favoritboktips så bjuder vi 
på fika och kalas! För barn 8-12 år. 

22 feb kl 14.00-16.00

OXIEBIBLIOTEKET 

SAGOLEK 
Mysig berättarstund där ni får höra 
Sagan om vanten. För barn from 3 år. 
Anmälan krävs. 

11 feb kl 11.00-12.00
 
MINIBIBBLAN 
Bibliotekets barnavdelning är öppen 
för dig som är föräldraledig. Träffa 
andra familjer på en lek- och lässtund. 

13 feb kl 09.15-10.15
20 feb kl 09.15-10.15

27 feb kl 09.15-10.15
6 feb kl 09.15-10.15
13 mars kl 09.15-10.15
20 mars kl 09.15-10.15
27 mars kl 09.15-10.15
3 april kl 09.15-10.15
 
BOKCIRKEL 
Bokcirkel för dig som går på mel-
lanstadiet! Vi läser en ny bok varje 
månad. För dig 9-12 år. 

16 feb kl 15.00-16.00
 
LOVBIO 
Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb 
och se filmer gratis. Med vuxet säll-
skap om barnet är under 10 år. 

21 feb kl 13.00-15.00

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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Ett magiskt sportlov i sagornas värld
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