GRATIS!
APRIL/MAJ
& PÅSKLOV
02 | 2022

& LUND

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

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

BARNIMALMO.SE

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

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

BARN I MALMÖ

Äntligen!
Ja det finns många skäl till att utbrista
ÄNTLIGEN. Äntligen kommer våren. Äntligen
kan vi träffas och umgås igen. Äntligen kan vi
gå på teater, bio, evenemang av alla de slag igen.
Så det är inte bara våren som glädjer utan även
alla nya roliga aktiviteter i stan. Titta igenom
den vårguide som du håller i din hand och välj
ut några godbitar för dig och dina kära. Jag har
redan hittat mina favoriter - vilka blir dina?
Agneta Hammarlund, Redaktör

Postadress:
Hammarlund 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.
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Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!
www.facebook.com/BARNiMALMO

Trycksak
Trycksak
3041 0417
0417
3041
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På HEMSIDAN hittar du mer
info om aktiviteterna samt
även allt som inte fick plats
eller hann komma med här.
www.barnimalmo.se
Justeringar på öppettider/
speltider och priser
förekommer. Kolla alltid
hemsidorna eller ring
arrangören!
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I NATUREN & PÅ KANALEN
TEATER, DANS & MUSIK
RIDDARE & BIO
LEK & KUL INNE
MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR
LEKUTSTÄLLNING PIPPI
BAD
HEMMATIPS & FRITIDSBANKEN
LITTERALUND
BIBLIOTEKEN I MALMÖ

20

BARNKALAS I FOLKETS TRÄDGÅRD

Funderar du på att ha barnkalas?
I Malmö Folkets Parks södra hörn, i lummiga
"Olda i parken" kan du att hyra en plats för
lekfulla barnkalas lördagar och söndagar.
Helt gratis! Här under de höga trädkronorna
finns parkens utekök med grill, vatten och
sittplatser under tak.
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra

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! Öppet alla dagar kl 8-15.
Cykelsafaribanan finns i Folkets Park vid den
gamla entrén från Norra Parkgatan, Malmö.
Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra

VIKINGAR PÅ FOTEVIKENS MUSEUM

Påsköppet med Odjursjakt 15-17/4 kl 11-17
Valborg kan du fira med vikingar & bål 30/4
Internationella Vikingadagen firas 8/5
Nationaldagen & Slaget vid Foteviken 6/6
Läs mer på fotevikensmuseum.se

gdomar
För alla barn och un
Ö
KUL I MALM
mös kalenSpana in Kul i Mal
ej! Sport,
der och hitta din gr
massa
spel, pyssel och en
annat skoj!
kulimalmo.se
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BARNiMALMO.SE

MALMÖ REPTILCENTER

Folkets Parks vildaste ställe är utan tvekan
Malmö Reptilcenter som även går under
namnet Terrariet. På 500 kvadratmeter djungel kan du bekanta dig närmare med allt som
krälar, kryper, hoppar och klättrar. Här finns
ödlor, ormar, krokodiler, spindlar, sköldpaddor,
papegojor, apor och ekorrar – och mycket mer!
Läs mer på Folkets Parks hemsida

BOTANISKA I LUND - FRÅN ÖKEN TILL
REGNSKOG

I Botaniska trädgårdens växthus finns nio
avdelningar med olika klimat och växter
från hela världen. Vägg i vägg med öknens
suckulenter står 150-åriga exemplar av utrotningshotade kottepalmer. I Palmhuset är det
tropiskt klimat med 22-30 grader, här kan man
tex se hur kakao och tuggummiträd växer.
Öppet kl 6-20 (from 15/5 kl 6-21.30) Fri entré!
Läs mer på Botaniska Trädgårdens hemsida

HOVDALA SLOTT MEDELTIDSDAGAR
med Rikstornering 27-28 maj

Fredag - lördag
Stor familjefest med Sveriges bästa riddare.
31 Maj - 1 juni
Showtävling med rustningar ochHovDala
riktiga vapen
MEDELtidsdagar
med kämpar från hela Norden. Marknaden
Välkomna till årets Familjefest!
är fylld av spännande medeltidsinspirerade
Riddare till häst, stor marknad, musik,
krog, underhållning, svärdsfight,
hantverk, leksaker och godsaker.hantverk
Gycklare,
och många upplevelser för
alla åldrar.
svärdskämpar och musiker underhåller på
Missa inte BARNENS BORGGÅRD
borggården och i hantverkslägretmedkan
du barnteater,
gratis aktiviteter,
gycklare och skattjakt!
träffa bland annat pilmakare, smeder
och
Entré 100 kr, gratis för barn 0-12 år.
stenhuggare.
Häng med barnen in på Barnens borggård
med gratis aktiviteter, teater, ponnyridning,
gycklare och skattjakt!
2019

För mer info: www.rikstornering.se

Läs mer på hovdala.se

BARNiMALMO.SE
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I NATUREN
KOM & SE!
BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar. Minigolf.
Tennisbanor och plan för basket/landhockey. Viss utrustning finns att låna
på Bulltofta motionscenter. Utegym.
Discgolfbana 18 hål. Fina anlagda
spår för promenader eller löpning
och är du sugen på fika finns det ett
café på motionscentret. Grillplatser.
Vintertid om det är snö - skidspår och
pulkabacke.

JULMAR
BOKSKOGEN I TORUP

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

SPORT & RÖRELSE
Skogslekplatsen

Den stora spännande skogslekplatsen
smälter in i omgivningen och är ett
riktigt äventyr för både stora och små
barn. Det finns lianer, balansstockar
och balansstegar, arm- och repgång.
Försök ta dig runt utan att nudda
mark! På lekplatsen finns även bord
och bänkar med möjlighet att grilla sin
medhavda matsäck.
Lekplatsen ligger norr om Torups friluftsgård, intill barnens Hitta Vilse-stig
och Skåneledens vindskydd.

SPORTIGT NÖJE

PÅ BIBLIOTEKEN

www.malmo.se/bulltofta

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-snorkling och mycket mer.
Allmänheten är välkommen till naturum Öresund under eftermiddagar
och helger. Sommartid håller vi öppet
för alla hela dagen.
För påsklovsprogram håll utkik på
hemsidan naturumoresund.se

Friluftsgårdens öppettider:
Må–to 07.30–21, fred 9–18, lö–sö 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

SPORT & RÖRELSE
BAD
Statarmuséet i Torup

För barnen finns här en lekmiljö
utomhus med utespel, sanddäck,
balansstig, styltor mm. Titta på och
kanske klappa kaniner, höns och
grisar. Caféet tar dig tillbaks till gamla
tider, som en riktigt god fika hos
gammelmormor.

TEATER, DANS
När? Tis-fre kl 11-15, Helger kl 11-16.
& MUSIK
Sommaröppet juli/augusti tis-sön
kl 11-16
BESÖK KÖPENHAMN
Var? Vid en liten grusväg nära Torups
slott och rekrationsområdet

När? för öppettider se
naturumoresund.se
Var? Ribersborgsstigen 4, Malmö

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

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

HÖSTMARKNA

ej betäm

LEK & K

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

FÖR FÖRÄLDR

NATURUM SKRYLLE

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

PÅ STRANDEN

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!
Natur för de minsta - Fredagar
Varje fredag 1 april–27 maj. För barn
(0–5 år) med vuxen. Vi upptäcker naturen tillsammans, leker och pysslar.
Ibland går vi iväg på en liten utflykt.
Det går bra att ha med vagn.
Kl. 10–11.

FESTIVALER &

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

Ta en vårutflykt
MUSIK
till naturum
Skrylle
Vårens program hittar du lund.se
Ta busslinje 159 till Dalby Söderskog,
Skrylle och Trollskogen.
Se reseplaneraren
på skanetrafiken.se
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FILM

Lördag 26/3 Geologi för små öron
Vad är en sten och hur såg det ut i
Skrylle på dinosauriernas tid? För
barn 3–5 år. Kl. 11-11.40 o. 13-13.40.

Torsdag 14/4 Knoppar och påskris
Vad är en knopp och hur vet den när
den ska slå ut? Knopputforskning och
påskristillverkning. Kl. 10–12 o. 13–15.

Söndag 3/4 Livet under ytan
Håvning i lilla dammen. Ta med stövlar och egen håv om du har.
Kl. 11-12 och 13–14.

Fredag 15/4 Natur för de minsta:
Pinnkompisar.
Vi hittar varsin pinnkompis i skogen
och myser runt elden. Ta med något
att grilla. För barn 0–5 år. Kl. 10–12.

Lördag 9/4 Utforska träd
Hur fungerar ett träd och vad gömmer
sig på barken? Forskning för alla
åldrar. Kl. 11-12 och 13–14.
PÅSKLOVSPROGRAM V. 15
Tisdag 12/4 Knoppar och påskris
Vad är en knopp och hur vet den när
den ska slå ut? Knopputforskning och
påskristillverkning. Kl. 10–12 o. 13–15.
Ons/tors 13–14/4 Prova-på fiske
i Rögle dammar. Lär dig om fiskar och
fiske tillsammans med Sportfiskarna.
Spön finns att låna och vi bjuder på
grillad korv. Kl. 10–15.
Onsdag 13/4 Lär dig eld
Hur eldar man säkert, var man får
elda och vad tar du med dig? Under
workshopen skapar vi eldstartare att
ta med ut på nästa äventyr. Ta med
något att grilla. Föranmälan: contact@
careofnature.se. Kl. 10.45–14.

Söndag 1/5 Livet under ytan
Håvning i lilla dammen. Ta med stövlar och egen håv om du har.
Kl. 11-12 och 13–14.
Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

FRILUFTSFRÄMJANDET

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

RUNDAN SIGHTSEEING

Båttur genom Malmös kanaler och under broar. Turen går genom parker, hamnen,
passerar Malmöhus slott i den gamla delen av staden och tillbaka genom den
moderna Malmö. Personlig guide som berättar om byggnader, historia, personligheter och anekdoter. Båthuset ligger mitt emot Centralstationen. Uteservering hela
sommaren med nybakade kakor, pannkakor med grädde och sylt och mycket mera.
Du kan själv komponera en fikakorg av det vi har att erbjuda. Korgen får du gärna ta
med på turen. Boka online eller på plats. www.stromma.com
När? 1/4-25/9
Var? Norra Vallgatan, mittemot Centralstationen

Härlig båttur för hela familjen
BARNiMALMO.SE
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TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

FES

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

PIPPI KOMMER TILL STAN

Pippi Långstrump kommer till Nöjesteatern i Malmö! Följ med på denna
hisnande musikalföreställning där
Pippi Långstrump och hennes vänner
bjuder på sång och dans, bus och
lustiga påhitt. Biljetter kan köpas på
Pippimusikal.se
När? t.o.m. 17/4
Var? Nöjesteatern, Malmö
www.pippimusikal.se

NALLE I NATUREN

Nallekonsert med MSO. Nalle har fått
lust att ge sig ut i naturen! Vad finns
det att upptäcka i världen omkring
oss? Vid havet, på fjällen och i
skogen? Kanske kan orkestern hjälpa
till och låta som porlande vatten,
mäktiga bergstoppar och spännande
trädsus när Nalle ger sig ut? Följ med
på en rolig och oväntad naturvandring
du också – och glöm inte att ta med
dig ett gosedjur! Rek för 4-7 år.
När? 23/4
Var? Malmö Live, Konsertsalen
www.malmolive.se

Foto: Christer Järeslätt

SÖNDAGSTEATER
PÅ LINDÄNGEN

Nu kommer Insektsorkestern från
Teater Sagohuset på besök. Vi får
bekanta oss med tre finurliga insekter:
en läderbagge, en fjäril och ett bi.
Med sång, musik, berätteri tar dom
med på en rumlande och tumlande
resa i de små insekternas myllrande
värld. En turnerande insektsorkester
besöker människorna för första gången för att framföra sin specialskrivna
kabaré. Och vilka kan vara till bättre
hjälp än – barnen?

BROADWAYMUSIKALEN

MANUS Terrence McNally
MUSIK Stephen Flaherty
SÅNGTEXTER Lynn Ahrens

2 sept – 12 nov
MALMOOPERA.SE

Inspirerad av filmen från Twentieth Century Fox Motion Pictures efter överenskommelse med Buena Vista Theatrical. Från pjäsen av Marcelle Maurette anpassad av Guy Bilton.
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FILM

PRESENTERAR:

SÖNDAGS

TEATER

PÅ LINDÄNGENS AMFITEATER

1 MAJ KL. 14.00
INSEKTSORKESTERN
FRÅN 6 ÅR

8 MAJ KL. 14.00
NÄR HARRY
MÖTTE IGGY
FRÅN 5 ÅR

FRI ENTRÉ, MEN BILJETT KRÄVS!
LÄS MER PÅ TEATER23.SE

Efter föreställningen bjuder vi på fika!
Fri entré men alla måste ha biljett som
hämtas ut i förväg på Lindängenbiblioteket.
När? 1/5 kl 14
Var? Utomhus på Lindängens Amfiteater, Lindängsparken.
www.teater23.se

NÖTKNÄPPAREN

ANASTASIA

Broadwaymusikalen Anastasia är en
mäktig, episk saga för hela familjen,
baserad på den tecknade filmen med
samma namn. I rollen som Anastasia
ser vi Tuva B Larsen och som Dmitrij,
Andreas Weise. Den gripande historien om mysteriet med den försvunna
tsardottern blir här ett storslaget,
fantasifullt äventyr med spänning,
humor och kärlek. Rek från 7 år.
Biljettförsäljningen är igång.

Pjotr Tjajkovskijs klassiska balettäventyr Nötknäpparen är för många ett
måste under jul- och nyårshelgerna.
Nästa år gästas vi av Tivolibaletten
med deras sagolika version. Scenografin och kostymerna är skapade
av H.M. Drottning Margrethe II av
Danmark. Det blir en föreställning med
härlig julstämning för hela familjen.
Rek från 7 år. Biljettförsäljingen är
igång.
När? 31/12-8/1
Var? Malmö Opera, Storan
www.malmoopera.se

När? 2/9-12/11
Var? Malmö Opera, Storan
www.malmoopera.se

Foto: Julia Lindemalm

NÄR HARRY MÖTTE IGGY

Följ med in i skogen och möt haren
Harry och igelkotten Iggy, två lustiga
och musikaliska kompisar som
håller ihop i vått och torrt. Faktum
är att ända sen Harry hittade Iggy
vinterdvalandes i en lövhög, har de
varit varandras bästisar. En varm
och omtänksam skildring av hur
svartsjuka kan sätta krokben för de
bästa av vänner och om vikten av
att respektera andras känslor. Efter
föreställningen bjuder vi på fika! Fri
entré men alla måste ha biljett som
hämtas ut i förväg på Lindängenbiblioteket. Syntolkning erbjuds., läs mer
på hemsidan.

SNÖSYSTERN

Julian tycker att julen är det bästa
som finns och snart är den här!
Dessutom fyller han år på julafton.
Men i år är ingenting som det brukar
vara. Julian och hans familj bär på en
stor sorg efter storasyster Juni som
inte lever längre. Mamma och pappa
verkar helt ha glömt bort att det snart
är jul, och Julian tänker att det nog
aldrig kommer att bli som vanligt
igen. Rek från 8 år. Biljettförsäljningen är igång.
När? 3/12- 28/1
Var? Malmö Opera, Verkstan
www.malmoopera.se

När? 8/5 kl 14
Var? Utomhus på Lindängens Amfiteater, Lindängsparken
www.teater23.se

BARNiMALMO.SE
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Föreställningar p

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.se

NÄR HJÄRTAT SVÄMMAR ÖVER
En varm föreställning om känslor för
alla som vågar och inte vågar, barn
och familj från 4 år.
När? 9/4

FISKMÅSEN OCH JAG

Som en udda fågel kommer Koltrasten till fiskmåsarnas land. Där möter
den en riktig vän - en fiskmås!
När? 12-13/4 & 9-10/5

TITTA UT RUT

En nyskriven föreställning om mod
– i och utanför en rosa och orange
rustning. Om den stora världen
utanför, som är ny och spännande
och den trygga världen därinne, som
Rut känner till.
När? 22/4

SAGAN OM DET RÖDA ÄPPLET
Det var en gång en gubbe i randig
kostym som råkade gå förbi en
fruktaffär...
När? 10/4 & 27/4

GOD NATT ALFONS ÅBERG

Sagofen Isadora framför Gunilla
Bergströms fantastiska text om Alfons
Åberg som inte vill gå och lägga sig.
När? 14/4

HISTORIEN OM EN SÅNG

I alla tider har människor sjungit och
spelat tillsammans. Det låter olika i
olika delar i världen men överallt finns
den, musiken och sången, och den
fyller samma funktioner var du än
befinner dig.
När? 23/4

DEN VIMSIGE TROLLKARLEN

Magiske Måns har glömt bort hur man
trollar. Nu igen!
När? 11/4
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SUS OCH BUS

En föreställning för bebisar (0-11
månader) om ett fönster som öppnas.
Vad händer utanför?
När? 18/4

å Barnens Scen!
Bokning: www.barnensscen.se (OBS! ny hemsidesadress) eller tel: 040-709 91

TAH DAM

En musik- och dansföreställning från
Mocambique för barn och familj från
2-6 år.

PETER PAN

När? 24/4

JAG SA JU FÖRLÅT!

Varför är det så svårt att säga förlåt?
Och är det ännu svårare att förlåta?

Malmö Cirkusskola gör varje år en
föreställning på varierande teman som
gestaltas med hjälp av cirkuskonster
av alla de slag.
När? 7-8/5, 14-17/5, 21-22/5

När? 28/4

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.
När? 26/4

DET VAR DET FRÄCKASTE!

En dag tittar den lille mullvaden upp
ur sin håla för att se efter om solen
hunnit upp. Då får han plötsligt en
bajskorv på huvudet.
När? 29-30/4

FÖRÄLDRAFABRIKEN

Är dina föräldrar tråkiga och behöver
en uppdatering? Skicka dem till
Föräldrafabriken!
När? 25-26/5

BARNiMALMO.SE
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2022

Fredag - lördag

27 - 28 Maj

HovDala
MEDELtidsdagar
Välkomna till årets Familjefest!
Riddare till häst, stor marknad, musik,
krog, underhållning, svärdsfight,
hantverk och många upplevelser för
alla åldrar.
Missa inte BARNENS BORGGÅRD
med gratis aktiviteter, teater, ponnyridning, gycklare och skattjakt!
Entré 140 kr, gratis för barn upp till 13 år!
För mer info: www.hovdala.se

Färglägg din
egen riddare!
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FILMTAJM!
BARNBIOGRAFER
PÅSKLOVSBIO
Barnens egen biograf i Malmö heter Juniora
Juniora visar film för hela familjen hela påsklovet 9-18/4. Massor med
titlar för alla åldrar! Se hemsidan för filmtitlar och visningstider.
Friisgatan 19 D - Malmö
www.panora.se/juniora

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

Barnvagnsbio
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

LEK & KUL INNE
KUL I MALMÖ

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

LEOS LEKLAND
STADIONGATAN &
STORA BERNSTORP
NYHET! boka upp er lektid i förväg
för att därmed undvika att för många
gäster kommer samtidigt. Det går
även bra att komma som drop-in om
inte alla pass är fulla.
Leos Lekland är Nordens största och
mest besökta leklandskedja. På Leos
Lekland hittar du alltid nya äventyr.
Kör ett pass med tusentals kvadratmeter lek, bus och äventyr – kör järnet
i tigerrutschen, klättra uppför vulkanen och testa våra andra attraktioner!
Vi har dessutom en minivärld för de
allra minsta gästerna.
På Leos Lekland finns det en stor
restaurang med plats för upp till
hundratals gäster, fräsch meny och
kalasrum som är något alldeles extra.
Hos oss är det alltid gratis för vuxna
och vi har öppet årets alla dagar!
Läs mer på vår hemsida!
Vuxna och barn under 1 år gratis.
Priser för övriga kan variera beroende
på efterfrågan, lov, helgdagar etc. För
aktuella priser besök bokningssidan.
Tisdagar är det PEP-dagen: 119:-.
Rabatterat vid köp av 5- och 10-kort
samt årskort. Entrén gäller 3 tim.
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19
www.leoslekland.se

FUNNYS ÄVENTYR

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

Priser: 0-1 år Fri entré,
1-2 år 85 kr, från 2 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och föräldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tisdag-söndag kl 10-17.
Butiken: Måndag-söndag kl 10-20.
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se

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

BUSFABRIKEN LEKLAND

Hoppa, lek, busa, stoja, spring, pyssla, mys och knasa dig så mycket du
vill. Priser: Vuxna gratis. 1-17 år vard.
139:-/helger o lov 179:-.
När? alla dagar kl 10-19
Var? Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

JUMP TRAMPOLINPARK

Trampolinpark på nästan 3000 kvm
- för nybörjare som proffs, liten som
stor. 74 trampoliner med olika storlek
och svårighetsgrad. Ninja course,
skumzone, free area, wallrun, mini
kids, dodgeball mm. Boka gärna i
förväg. Entré: 2 tim (1 tim helg o lov):
1-3 år 85:-, från 4 år 99:-. Extra timme
55:-. Nyrenoverade kalasrum.
Hyr hela Jump - läs mer på hemsidan.
När? Mån-tors kl 14-19, fre-sön
11-19 (se hemsidan för öppettider
storhelger)
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

Clip‘n Climb erbjuder en form av
inomhusklättring som sätter ditt mod
och din smidighet på prov. Kom och
upplev färgglada klätterväggar och
hisnande utmaningar. Vi arrangerar
barnkalas, events, kickoff, möhippor
mm. Lämpligt från sex år. Pris 150 kr
för 60 min. Boka alltid i förväg.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 072-0011885
www.sportcentersyd.se/clipnclimb/

LEKLANDSFABRIKEN,
LÖDDEKÖPINGE

Stor lekställning med 7 st rutschkanor
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges
högsta inomhusrutschkana som
startar på 13 meter. Många av aktiviteterna som är i vår stora lekställning
hittar ni inte på andra lekland. Säkerheten är väldigt viktig! Boka gärna ert
barnkalas hos oss - våra kalasrum är
helt nymålade med fantastisk dekor.

EXTREMEZONE

Extremezone är ett ca 4000 kvm
actioncenter med parkour, klättring,
foampit, extremtrampoliner, ninjabanor och VR Arena på Entré i Malmö.
Extremezone är byggt för att attrahera
barn, ungdomar och vuxna! Sveriges
första multiplayer VR Game med 10
spelare.
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? Vårens öppettider: Mån kl 11-19,
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

DINOCITY LEKLAND

Två olika lekland i ett. Barnens egen
stad, prova på allt från att vara brandman till frisör i hårsalongen, eller en
kemist i vårt laboratorium. Pyssla och
lek rollspel. Dinosaurie-lekland för en
busig upplevelse. I restaurangen delar
ni bord med dinosaurierna. Kalasrum.
När? Tis-fre kl 12-19, lör-sön kl 11-19
Var? Entré köpcentrum, Fredsg. 14,
Malmö
www.dinocity.se

PÅSKVANDRING

23 mars–26 april | kl 10–18
Vår åsna Nubis berättar för dig om påsken och leder dig
samtidigt till en överraskning som du får ta med hem.

Välkommen till S:t Petri kyrka!
Följ med
mig och
upptäck
påsken!

PÅSKVANDRING

Åsnan Nubis berättar om påsken och
leder barnen till en överraskning som
de får ta med sig hem.
Välkommen till S:t Petri kyrka!
När? 23/3-26/4 kl 10-18
Var? S:t Petri församlingshus på
Själbodgatan 4a

LITEN & STOR, 0–5 ÅR

Mötesplats för både vuxna och barn
0–5 år. Vi leker, skapar, sjunger fikar
och umgås. Vi bjuder på enkel fika till
självkostnadspris. I vår lokal i S:t Petri
församlingshus på Själbodgatan 4a
har vi leksaker, material för skapande,
och barnmatstolar. Tillgång till mikrougn, kyl och skötbord. Barnvagnar
parkeras i hallen, ta gärna med lås.
Ingen anmälan.
Terminen avslutas med vårfest 19 maj.
Hjärtligt välkommen! Tina, Maya och
Marie
När? Torsdagar kl 13.30-16.00. Samling och sångstund kl 14.15.
Var? S:t Petri församlingshus på
Själbodgatan 4a
www.svenskakyrkan.se/malmo/
st-petri-kyrka/barn-och-familj

VATTENHALLEN
SCIENCE CENTER I LUND

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

DET FINNS
ALLTID NÅGOT
KUL ATT FIRA!
10 April
19 April
20 April
22 April
23 April
26 April

Internationella syskondagen
Skottkärrans dag
Polkagrisens dag
Jordens dag
Världsbokdagen
Promenadens dag &
Alien-dagen
29 April Dansens dag &
Svenska friluftsdagen
30 April Valborgsmässoafton &
Alla barns dag
1 Maj
Världsskrattdagen
2 Maj Harry Potter-dagen
4 Maj Star wars-dagen
6 Maj
Byxfria dagen &
Hembakatdagen
7 Maj Gratis serietidningsdagen &
Nakna trädgårdsdagen
10 Maj Fritidshemmens dag
11 Maj Gamla vänners dag &
Chokladbollens dag
14 Maj Teckenspråkets dag
15 Maj Internationella familjedagen
& Kardemummabullens dag
19 Maj Förskolans dag
22 Maj Picknickens dag
25 Maj Internationella nörddagen &
Handduksdagen
26 Maj Parfymfria dagen
27 Maj Muffinsdagen &
Ostens dag
28 Maj Den stressfria dagen
29 Maj Mors dag
1 Juni
Mjölkens dag &
Mobilfria dagen
BARNiMALMO.SE
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MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

FILM

MUSIK

MODERNA MUSEET

Ett av Europas ledande museer för
modern och samtida konst, med en
samling från 1900-talet och framåt.
Moderna Museet Malmö visar samtidens mest betydande konstnärer och
moderna klassiker varvat med urval ur
Moderna Museets samling. Kopplat
till utställningarna ges ett spännande
pedagogiskt program för stora som
små, samt en rik programverksamhet.
Museet har fri entré. Läs mer om
nedan aktiviteter på hemsidan.

Babymåleri på

Moderna

FAMILJEVERKSTAD

Kreativt skapande i Verkstan med
utgångspunkt i någon av de aktuella
utställningarna. Begränsat antal platser, först till kvarn. Barn måste ha med
sig ansvarig vuxen. Drop-in.
Från 4 år. Fri entré.
När? 24/4, 29/5

PÅSKLOVSVERKSTAD

”Att upptäcka det som inte går att
fånga”. Välkomna på påsklovsverkstad! Kom och arbeta kreativt
med oss och låt dig inspireras av
konstnären Wolfgang Tillmans. Med
inspiration av verket och konstnärens
tänk skapar vi ”flytande ljusbilder”
och associerar kring vad vi ser i de
slumpmässiga och unika bilderna
som uppstår! Fri entré.
När? 12-14/4

FAMILJEVISNING

Upplev konsten tillsammans under
våra visningar som tar ca 45 min, rek
från 4 år och uppåt. Fri entré.
När? 17/4, 22/5

BARNVAGNSVISNING

Även små bebisar kan titta på konst!
Fritt fram för krypande, jollrande och
skrikande bebisar samtidigt som du
som vuxen får en introduktion till
konsten i museet. För 0-15 mån.
Läs mer på hemsidan. Fri entré.

erna
Familjeverkstad på Mod
Foto: Miriam Preis

MALMÖ KONSTHALL

Välkommen till vår nyrenoverade kreativa verkstad med utökade öppettider.
Vi arrangerar ofta Helgverkstad för
barn. Lovaktiviteter. För alla åldrar och
alltid fri entré.
Öppet mån-sön kl 11-17 (ons 11-21),
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM

På Slottsholmen finns en av Sveriges
största konstsamlingar som främst
består av konst, konsthantverk och
konstindustriföremål från Norden från
1500-talet fram till idag. Men även
internationell konst.
Ibland ordnas lovaktiviteter och
workshops för barn - se hemsidan.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri
entré, vuxen 40 kr, student 20 kr - gäller för flera museer på Slottsholmen.
Öppet tis-sön kl 11-17 (tors 11-19)
Var? Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer

När? 22/4, 13/5

BABYMÅLERI

Utforska färger med de allra minsta.
Kom och måla med din bebis i vår
verkstad. Räkna med mycket skratt
och kladd! Kostnad 120:-/barn (0-15
månader). Begränsat antal platser,
föranmälan krävs. Se hemsidan.
När? 29/4, 20/5
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Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19),
stängt måndagar.
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Teknikens & Sjöfartens Hus, Kommendanthuset m.m. Entréavgift museiområdet
på Malmöhusvägen (gemensam
biljett) med Slottsholmen och Teknikens och Sjöfartens hus. Olika
kreativa aktiviteter för barn på helger
och skollov. Malmö Museer erbjuder
många olika utställningar, program
och aktiviteter som riktar sig till barn
och unga. Akvariet. Båtlekrummet.

Vattenvetarklubben. Idéplaneten. Ubåt
och mycket annat.
Barnaktiviteter erbjuds 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 - gäller för flera museer på Slottsholmen.
Öppet tis-sön kl 11-17 (tors 11-19),
stängt måndagar.
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM

Roar såväl gammal som ung. Vuxna
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de
leksaker man själva minns från sin
barndom.
Vuxna 80 SEK, Barn & ungdom (5-15
år) 40 SEK, Barn 0-4 år fritt.
När? Varierande öppettider
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

TOY WORLD HELSINGBORG

Blandning av miniland och monterutställningar. 500 kvm med tusentals
leksaker från 1960-talet till idag,
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och
rörliga effekter. 95 kr för vuxen. 75 kr
för barn (2-12 år).
När? Tors-sön kl.12-16
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com

Foto: Linnea Svensson och Sanna Dolckwall

VÅRKUL PÅ
MODERNA MUSEET!
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FRI ENTRÉ

WWW.MODERNAMUSEET.SE/MALMO
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BESÖK KÖPENHAMN
MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

KULTUREN I LUND

PÅSKLOV PÅ KULTUREN

Kulturen i Lund har öppet kl 10–16
hela påsklovet, lördag 9 april till måndag 18 april. Hela museet har även
kvällsöppet till kl 20 på onsdagen.

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

SKÄRTORSDAGSFIRANDE
Vi firar skärtorsdagen med utomhuslekar, musik med positivhalaren
Jan-Eric Andersson, påskpyssel,
påskvisningar, såpbubbelblåsning,
med mera. Vi avslutar dagen med ett
gemensamt flygförsök till Blåkulla kl
15. Kom gärna klädd som påskkärring
eller påskgubbe! Ingen förbokning,
ingår i entréavgiften.
När? Skärtorsdag 14/4 kl 13-15.30

FILM

PÅSKPYSSEL MED DROP-IN
I Verkstan. Under påsklovet kan barn
och vuxna pyssla tillsammans. Vi gör
påskpynt som kycklingar, påskharar
med mera att ta med hem. Drop-in i
Verkstan. För barn från 5 år i vuxen
persons sällskap. Ingen förhandsbokning, ingår i entréavgiften.
När? 10-18/4 kl 13.30–15.30.

PÅSKKLURIGHET I MUSEIPARKEN
Den lite uppnosiga påskkärringen
Harriet har gömt en grej i museiparken
och hennes höna har värpt sju påskägg som ger ledtrådar på vägen. Den
som vet svaret, får en liten belöning i
entrén. Mer info i entrén!

PÅSKVISNINGAR FÖR BARN
Följ med på en 30 minuters visning på
temat påsk. Under visningen berättar
vi om folkliga traditioner runt påsk
på ett lekfullt sätt. För barn från 6 år
i vuxen persons sällskap. Begränsat
antal platser max 20 platser/visning.
Kan förbokas på hemsidan.

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

När? 10-18/4 flera olika tider

TM

en lekutställning

19 feb 2022 – hösten 2022

KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen 6 | www.kulturen.com
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INSEKTSORKESTERN
- en småkrypskabaré för hela familjen
Vi får bekanta oss med tre finurliga insekter; en läderbagge, en fjäril och ett
bi. Med sång, musik och berättande
tar de oss med på en rumlande och
tumlande resa i de små insekternas
myllrande värld. För barn från 6 år i
vuxen persons sällskap. Begränsat
antal biljetter, köp via hemsidan.
När? 13/4 kl 14–15

LEKUTSTÄLLNING

Nu har vi 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 söderhavskung 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.

BARNiMALMO.SE

19

Kulturen i Lund

Lekutställning Pippi Långstrump
Kulturen i Lund har just nu en ny rolig lekutställning inspirerad av Astrid Lindgrens
böcker om Pippi Långstrump!
I centrum är som sig bör Villa Villekulla där barnen kan leka i Pippis kök och sovrum. De kan baka pepparkakor, läsa böcker och klä ut sig. När de vill titta till Lilla
Gubben tar de rutschkanan ut i trädgården där han går och betar. Besök godisaffären på gatan utanför Villa Villekulla och bestäm själv om du vill vara kund eller
expedit. Klättra upp i utkikstornet för att se vilka sjörövarskepp som är på väg.
Utställningsproducent är Johanna Lisberg Jensen och formgivare Heidi Saikkonen.
– Vi hoppas att vi har lyckats fånga Pippis värld och att barnen också känner så,
säger Johanna Lisberg Jensen.
Utställningen riktar sig i första hand till barn 3 - 8 år och visas till hösten 2022.
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©The Astrid Lindgren Company™️.
Illustrated by Ingrid Vang Nyman.
Foto: Jessica Ljung, Kulturen

DELA PÅ
DET GODA
Nybyggda hyreslägenheter
och radhus i Sege Park

I barnvänliga, lummiga och hållbara Sege Park ligger Daggkåpan.
Här är det enkelt att leva ett grönt och klimatsmart liv med färre
prylar. Istället för att äga allt själv kan du dela med dina grannar. Njut
av gemenskapen på innergården, slappa i växthuset på takterrassen
eller påta i husets odlingar. Inflyttning vintern 2022/2023.
mkbfastighet.se/daggkapan

SPORT & RÖRELSE
BAD

PÅ STRA

Tänk på att kolla vad som gäller i pandemitider för respektive badhus.
BURLÖVSBADET
50-metersbassäng (27° C) och
TEATER, DANS
25-meters grund bassäng (29° C).
för barn upp till 6 år.
& MUSIK Lekbassäng
Var? Badhusv. 5, Arlöv
Var? Hyllievångsvägen
20, Malmö KÖPENHAMN
Tel. 040 – 625 61 84
BESÖK
Tel. 040-34 26 50
www.burlov.se
HYLLIEBADET

Undervisningsbassänger, varmvattenpool för de minsta, relaxavdelning.
Vattenlek med hinderbana, vattenrutschkanor och mycket mer.

www.malmo.se/hylliebadet

PILÄNGSBADET LOMMA

KOCKUM FRITID

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.

MUSEER &Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se
UTSTÄLLNINGAR

25 meters bassäng med sex banor,
undervisnings/ lekbassäng och plaskbassäng. 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

MUSIK

VANNINGEN, VELLINGE

Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, 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

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

Här erbjuds profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och
minisim, olika former av träning för
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa,
första hjälpen kurs och mycket mer.

FESTIVA

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 vattenrutschkanor, klättervägg, undervattensbubblor, grottor, bastu, café och
mycket mer.
Var? Idrottsvägen 9, Landskrona

FILM

BADHUSET I TRELLEBORG

Äventyrsbad med vattenrutschbanor,
virvelkanal m.m. Barnpool. Undervisningsbassänger.
Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.se

RUNDOSUND

Hälsoaktiviteter för blivande och
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varmvattenbassäng och en träningshall.

BARNiMALMO.SE
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Tips för lugna hemmadagar
BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER

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

VÄRLDENS BIBLIOTEK DIGITALA BÖCKER PÅ DITT SPRÅK

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

FILMAT HEMMAPYSSEL BARNENS VERKSTAD

Här finns massor med kul hemmapyssel
med Lisa och Karin på Barnens verkstad.
Bra steg för steg instruktioner som passar
barn som är sugna på pyssel.
Läs mer på malmo.se/barnensverkstad
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Låna prylar på Fritidsbanken
FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med olika sportprylar, leksaker och spel. Utlåningstiden är 14 dagar.
Alla, barn som vuxna, 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.
MALMÖ Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis-tors kl 12-18, fre 12-17, sön 13-15

Håll utkik på deras sociala medier för öppettidsändringar
med kort notis!

Att återanvända

2018-04-11 10:30 CEST

Låt din gamla
är smart!
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.

kulimalmo.se

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 insamlingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons väg
(vardagar 8-22, helger 8-20).
I Lund insamling på Bankgatan 4, hos ComUng på Bytaregatan 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)

KUL I MALMÖ - För alla barn och ungdomar
Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn
och unga! Aktiviteterna arrangeras av Malmös föreningsliv och av Malmö stad. Det finns massa kul att
göra året runt och malmöbor prioriteras som deltagare. Spana in hemsidan och hitta din grej! Sport,
spel, pyssel och en massa annat skoj!
kulimalmo.se
BARNiMALMO.SE
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LITTERALUND - bokfestival för barn och unga 24-29/4
Årets upplaga av Sveriges största barnlitteraturfestival Litteralund äger rum i Lund den 24-29
april. Festivalen inleds med en fullspäckad familjedag med massor av barnvänliga workshopar i
litteraturens underbara värld. Vad sägs om att göra sin egen monstermask, gå tipspromenad eller
klappa en dinosauriebajskorv?
Lotta Geffenblad, författare och illustratör till bland annat Prick & Fläck och böckerna om Aston, kommer hålla i en
workshop där barnen får göra monstermasker inspirerat av Eva Whitebrooks och Lottas bok ”Vi är monsterbarn”.
Sarah Sheppard kommer att berätta om ett av sina stora intressen; dinosaurier. Hon visar också sin lilla fossilsamling och
svarar på frågor. Alla som vill – och törs – får komma fram och känna på en Tyrannosaurustand och en 100 miljoner år
gammal dinosauriebajskorv. Efteråt blir det pyssel och tipspromenad.
Johanna Schaible har gjort boken ”det var en gång och blir så mycket mer”, som handlar om dåtiden, nutiden och framtiden, har det spännande formatet att sidorna blir mindre och mindre ju närmare nutiden vi kommer, för att sedan bli större
och större när vi rör oss in i framtiden. I den här workshopen får barnen testa att göra egna böcker på samma tema.
Jimmy Wallin är illustratör, serietecknare och författare (han skriver bland annat för Bamse!) och kommer hålla i en öppen
workshop under denna dag.
Just nu pågår en utställning med italienska illustratören Beatrice Alemagnas bilder från boken ”Vi går till parken” (text: Sara
Stridsberg) på Wanås Konst. På Litteralund bjuder Wanås in till en workshop med inspiration från Beatrices ateljé och bilder.
Barnen får rita karaktärer som tar plats på en miniatyr-klätterställning som befolkas av alla figurer som skapas denna dag.
Förutom alla härliga illustratörer har vi barnbokshjältar som Martin Widmark & Helena Willis (LasseMajas detektivbyrå),
Jujja Wieslander (Mamma Mu) och Helena Dahlgren (Starstable och Ödesryttarna) på plats! Och mycket annat härligt som
händer såklart. Det är fritt inträde till allt.

Läs mer på www.litteralund.se

Fritt inträde
till allt kul!

Illustration: Helena Willis

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

Sarah Sheppard
Foto: Caroline Andersson Renaud

Martin Widmark & Helena Willis
Foto: ThronUllberg

BARNiMALMO.SE
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FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

HUSIEBIBLIOTEKET

SPORT & RÖRELSE
SMÅTTINGSAGA 1–2 ÅR
BAD

11 april kl 10.00 & 11.00

OBANTEATERN
FANTASTISKA BERÄTTELSER

En mycket rolig föreställning med
Rudolf Fantast och hans fantastiska
berättelser. Och du är med och styr
berättelsens riktning!

GARAGET

6 april kl 10.00

Lyssna på en saga för alla sinnen. Vi
ramsar, sjunger och spelar tillsammans. För barn 1–2 år och deras
vuxna. Anmäl både dig och ditt barn.
11-12 april kl 10.00–13.00

SKRIVARVERKSTAD 9–12 ÅR

Skrivarverkstad med författaren Helen
Ekeroth för dig 9–12 år. Obs! Det är
en tvådagarskurs. Du anmäler dig till
båda tillfällena på en gång.

TEATER, DANS
KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
& MUSIKASTRIDS GULDKORN
BESÖK KÖPENHAMN
5 april kl 14.30–16.30

Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.
19 april kl 14.30–16.30

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.

14 april kl 10.30

Allsångskonsert för hela familjen!
Olof Jennfors och Kristina Helgesen
framför populära sånger från filmerna
baserade på Astrid Lindgrens berättelser. Anmäl både dig och ditt barn.
14 april kl 14.00–15.00

VÅGA VÄGRA VARA RÄDD!

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

26 april kl 14.30–16.30

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.
3 maj kl 14.30–16.30

MUSIK

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.
10 maj kl 14.30–16.30

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.
17 maj kl 14.30–16.30

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA
Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.

Fakta om HBTQ Linnea Lundborg
pratar om sin bok "Fakta om HBTQ".
Efteråt pysslar vi utifrån temat. För
dig 9–16 år.
20 april kl 10.00

SMÅTTINGSAGA 1–2 ÅR

Lyssna på en saga för alla sinnen. Vi
ramsar, sjunger och spelar tillsammans. För barn 1–2 år och deras
vuxna. Anmäl både dig och ditt barn.
26 april kl 14.00–16.00

BIBLIOTEKSRÅD

27 april kl 10.00–10.20

Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.

13 april kl 14.00–15.30

VI BYGGER BIHOTELL

Våren är här och de vilda bina behöver någonstans att bo. Vi tillverkar
bihotell med bambupinnar och snöre.
De färdiga bihotellen hänger vi upp
där det finns massvis av blommande
växter.

SAGOFEN ISADORA: RO, RO

En föreställning för de allra minsta
som handlar om stora drömmar. För
barn 0–11 månader. Anmäl både dig
och ditt barn.

9 april kl 10.30–11.00
En härlig stund med musik och pedagogiska rörelser tillsammans med
ditt barn.
27 april kl 10.30–11.00

BABYRYTMIK

FILM

6 maj kl 15.00

BIO PÅ BIBBLAN

Vi visar filmer från årets Malmö arab
film festival. Therese har höga förväntningar inför ett stundande besök
från dotterns blivande man och hans
familj. Inget blir som hon tänkt sig.
13 maj kl 14.00–14.30

BABYRYTMIK

En härlig stund med musik och pedagogiska rörelser tillsammans med
ditt barn.
19 maj kl 10.30–11.00

BABYRYTMIK

En härlig stund med musik och pedagogiska rörelser tillsammans med
ditt barn.

LINDÄNGENBIBLIOTEKET
1 april kl 14.00–16.00

TV-SPELSFREDAG
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FES

LIMHAMNSBIBLIOTEKET

En härlig stund med musik och pedagogiska rörelser tillsammans med
ditt barn.

Workshop i Garagets kreativa verkstad för barn 5–16 år. Drop in och
ingen föranmälan.

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA

Allsångskonsert för hela familjen!
Olof Jennfors och Kristina Helgesen
framför populära sånger från filmerna
baserade på Astrid Lindgrens berättelser. Anmäl både dig och ditt barn.

19 april kl 15.00–16.30

Var med och hjälp oss att göra Husiebiblioteket bättre!

31 maj kl 14.30–16.30

ASTRIDS GULDKORN

BABYRYTMIK

LINNEA LUNDBORG

PÅ S

11 april kl 10.00

En föreställning om rädslor & mod
Möt vampyrsångaren Valentin Von
Törst från monsterrockbandet
SKRÄCKKABINETTET som ger röst till
tröst genom finurliga texter och interaktiva utmaningar. För barn 6–9 år.

24 maj kl 14.30–16.30

KREATIV VERKSTAD M. MIRANDA

KIRSEBERGSBIBLIOTEKET

Vi tar fram vårt Playstation och vårt
Xbox och spelar nya spännande spel.
För barn och unga 7–15 år.

BARNiMALMO.SE

5 april kl 14.00–15.30

11 maj kl 15.00–16.00

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med
och påverka vad vi gör! För barn
8–12 år.

TISDAGSHÄNG

6 april kl 15.00–16.00

LÄSONSDAG

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med och
påverka vad vi gör! För barn 8–12 år.
8 april kl 14.00–16.00

TV-SPELSFREDAG

Vi tar fram vårt Playstation och vårt
Xbox och spelar nya spännande spel.
För barn och unga 7–15 år.

LÄSONSDAG

13 maj kl 14.00–16.00

TV-SPELSFREDAG

Vi fram vårt Playstation och vårt Xbox
och spelar nya spännande spel. För
barn och unga 7–15 år.
17 maj kl 14.00–15.30

TISDAGSHÄNG

med språk och utforskar böcker på
romska varieteten lovari och svenska.
För barn från 9 år. Anmäl dig på
biblioteket.
21 april kl 14.30–15.30

BIBBLAN-KLUBBEN

Kreativ biblioteksklubb för dig i årskurs 4-6. Anmäl dig på biblioteket för
att vara med.
25 april kl 9.30–10.30

SMÅBARNSCAFÉ

Sång, sagor och lek för de allra minsta. Anmälan krävs.

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

7 maj kl 10.30–12.00

TISDAGSHÄNG

18 maj kl 15.00–16.00

19 april kl 14.00–15.30

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med
och påverka vad vi gör! För barn
8–12 år.

Spela rytmer, sjung och möt musiken
med alla sinnen. Efter musikstunden
blir det fika och instrumentverkstad.
Arrangemanget vänder sig framför
allt till barn som går i grundsärskolan. Föranmälan till tove.morkberg@
malmo.se

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

TISDAGSHÄNG

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

LÄSONSDAG

24 maj kl 14.00–15.30

MUSIKSTUND FÖR ALLA SINNEN

20 april kl 15.00–16.00

TISDAGSHÄNG

11 maj kl 14.30–15.30

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med och
påverka vad vi gör! För barn 8–12 år.

25 maj kl 15.00–16.00

Kreativ biblioteksklubb för dig i årskurs 4-6. Anmäl dig på biblioteket för
att vara med.

LÄSONSDAG

22 april kl 14.00–16.00

TV-SPELSFREDAG

Vi tar fram vårt Playstation och vårt
Xbox och spelar nya spännande spel.
För barn och unga 7–15 år.
26 april kl 14.00–15.30

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

LÄSONSDAG

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med
och påverka vad vi gör! För barn
8–12 år.
27 maj kl 14.00–16.00

TV-SPELSFREDAG

TISDAGSHÄNG

Vi fram vårt Playstation och vårt Xbox
och spelar nya spännande spel. För
barn och unga 7–15 år.

27 april kl 15.00–16.00

OXIEBIBLIOTEKET

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med och
påverka vad vi gör! För barn 8–12 år.

2 april kl 11.00–13.00

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

LÄSONSDAG

3 maj kl 14.00–15.30

TISDAGSHÄNG

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

TVÅSPRÅKIG SAGOSTUND

Tvåspråkig sagostund på romska
varieteten lovari och svenska. Pyssel
efteråt. För barn i alla åldrar. Anmälan
krävs.
4 april kl 9.30–10.30

4 maj kl 15.00–16.00

SMÅBARNSCAFÉ

Olika läsaktiviteter som högläsning,
boktips, tävlingar – du kan vara med och
påverka vad vi gör! För barn 8–12 år.

9 april kl 11.00–12.45

LÄSONSDAG

Sång, sagor och lek för de allra minsta. Anmälan krävs.

LOV- OCH FAMILJEBIO

6 maj kl 14.00–16.00

Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb
och se film gratis. Anmälan krävs.

Vi tar fram vårt Playstation och vårt
Xbox och spelar nya spännande spel.
För barn och unga 7–15 år.

11 april kl 13.00–15.00

TV-SPELSFREDAG

10 maj kl 14.00–15.30

TISDAGSHÄNG

Spel, pyssel och häng för barn och
unga 7–15 år.

PÅSKLOVSPYSSEL

Påsklovspyssel för barn från 6 år och
uppåt. Anmälan krävs.
13 april kl 13.00–15.00

ORDKLUBBEN

på lovari och svenska Vi har kul

BIBBLAN-KLUBBEN

12 maj kl 14.30–15.30

BIBBLAN-KLUBBEN

Kreativ biblioteksklubb för dig i årskurs 4-6. Anmäl dig på biblioteket för
att vara med.
14 maj kl 11.00–12.45

FAMILJEBIO

Gå med i Oxiebibliotekets filmklubb
och se film gratis. Anmälan krävs.

*ANMÄLAN TILL BIBLIOTEKENS ARRANGEMANG:
När det står ”Anmälan krävs”
behöver du anmäla dig till
arrangemanget. Det gör du via
malmo.se/biblioteken. Du kan
också kontakta ditt bibliotek,
så hjälper de dig.
Håll även utkik i bibliotekens sociala medier för fler
arrangemang. De flesta
biblioteken finns där – sök på
bibliotekets namn.
BARNiMALMO.SE
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NÄSTA
NUMMER
KOMMER
8 JUNI
- massor med
nya kul tips

BARNiMALMO.SE

31

Pyssla tillsammans
i Barnens verkstad!
Varje onsdag på Kanini.

malmo.se/kanini

Biblioteken i Malmö

