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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
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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

BARN I MALMÖ
 
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.

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

www.facebook.com/BARNiMALMO

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT



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 cyklis-
ter, lära sig vägmärken och rent allmänt 
trafikvett. Kom och testa olika typer av lek-
cyklar! Öppet vardagar kl 8-16, helger 8-17.
Cykelsafaribanan finns i Folkets Park vid den 
gamla entrén från Norra Parkgatan, Malmö.

Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra

HOPPKUDDAR I FOLKETS PARK
I Folkets Park finns två stora hoppkuddar för 
barn. Det finns ett trädäck med sittplatser 
bredvid för den som vill sitta och titta på.
Den stora hoppkudden för barn upp till 12 
år och/eller 150 cm (max 20 barn). Den lilla 
hoppkudden för barn upp till 6 år och/eller 
120 cm (max 9 barn).
Tänk på att hålla avstånd både på kuddarna 
och runt om! Toaletter finns i närheten.
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra
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MALMÖ REPTILCENTER
Folkets Parks vildaste ställe är utan tvekan 
Malmö Reptilcenter som även går under 
namnet Terrariet. På 500 kvadratmeter djun-
gel 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 utrot-
ningshotade kottepalmer. I Palmhuset är det 
tropiskt klimat med 22-30 grader, här kan man 
tex se hur kakao och tuggummiträd växer.
Öppet kl 6-21.30. Fri entré!

Läs mer på Botaniska Trädgårdens hemsida

FOTEVIKENS MUSEUM, HÖLLVIKEN
I vikingastaden gör du en tidsresa och kan 
möta vikingar. Spännande vikingasagor, his-
toriska lekar och hantverk. Gå med i Harald 
Blåtands Vikingaklubb. 
Öppet nästan alla dagar i sommar kl 10-17 
(se hemsidan för avvikelser)
Vikingaveckan 28/6-3/7
Vikingamarknad 1-3/7
Barnens dagar 21-24/7
Familjedagarna 11-14/8

Läs mer på  fotevikensmuseum.se 
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BARNLOPPISEN FLYTTAR I ÅR 
FRÅN FOLKETS PARK TILL DROTTNINGTORGET
Här säljs begagnade barnkläder, skor, leksaker och annat 
för barn i alla åldrar. Det kostar inget att sälja och man 
kan boka en plats på förhand. Boka din plats onsdag kl 10 
veckan för loppisen. Loppisarna har öppet kl 9-15.
Sök på "Barnloppis på Drottningstorget" för mer info.

DATUM:
11 juni
25 juni
30 juli
20 augusti (eller 27:e)

THE TRIPLE CUBE - EN HINDERBANA I LUFTEN
Stortorgets parkering under Malmö Festivalen 1219/8
Detta år kommer Stortorgets parkering att vara en mäktig 
hinderbana. The Triple Cube är Europas största mobila 
klätterattraktion och får världspremiär på årets festival! 
Hinderbanan består av 20 spännande och utmanande nivå-
er på höjder mellan tre och tio meter. Allt från nybörjaren 
till den våghalsiga äventyraren kan prova på att klättra upp 
och ta sig fram i The Triple Cube. För de yngsta klättrarna 
finns Kids Cube som passar barn från 4 år. Förbered dig på 
en hisnande upplevelse för alla sinnen och känslor! 

För alla barn och ungdomar

KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös kalen-

der och hitta din grej! Sport, 

spel, pyssel och en massa 

annat skoj!

kulimalmo.se

FIRA SOMMARLOVET PÅ VÄNSKAPS-
FESTIVALEN I FOLKETS PARK tis 14/6
Tillsammans med ungdomar från Malmö 
arrangerar Folkets park en helt ny skolavslut-
ningsfestival. Vänskapsfestivalen kommer inta 
parken tisdagen den 14 juni och det är en festi-
val för ungdomar och deras familjer. Det blir 
en eftermiddag och kväll med aktiviteter som 
startar på Vänskapstorget, och som avslutas 
med konserter och djs på Folkets parks stora 
scen! Håll utkik på Facebookeventet: 
"Vänskapsfestivalen i Folkets park".
När? tis 14/6 från kl 15
Var? Vänskapstorget i Folkets park, 
vid skateramperna

Läs mer på Folkets parks hemsida & Facebook
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MALMÖFESTIVALEN 12-19/8
Som vanligt kommer Barnlandet att bubbla av spännande 
aktiviteter inom musik, konst och sport. I år är cirkus och 
lek i olika former ett återkommande inslag. Det blir bla 
trolleri, luftakrobatik och loppcirkus. Två lekfulla installa-
tioner där publiken får utforska hemligheter och gåtor med 
hjälp av ljud, färger och kluriga spel. Nytt för i år är att ett 
lugnt hörn kommer att skapas på Barnlandet. En oas där 
besökarna kan ta del av stillsamma intryck. Vattenverk-
staden skapar en lugn miljö där besökarna med hjälp av 
hörlurar, saccosäckar och filmer får uppleva hur det är att 
ligga under vattenytan. Och en hel massa annat!

SOMMARLUND 13/6-5/8
Det drar ihop sig till årets Sommarlund men dessvärre är 
programmet inte klart vid vår pressläggning. Vi kan i alla 
fall berätta att för de modiga bjuder Skräckkabinettet på en 
monsterrockshow för hela familjen den 24 juli. 
Den 3 juni släpps programmet i sin helhet och 
finns då på www.sommarlund.se samt att hämta 
på bibliotek, medborgarcenter och InfoPoints i Lund.
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BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar. Minigolf. 
Tennisbanor och plan för basket/land-
hockey. 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.

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-snork-
ling och mycket mer. 
Allmänheten är välkommen till natu-
rum Öresund under eftermiddagar 
och helger. Sommartid håller vi öppet 
för alla hela dagen.

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

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.

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 fri-
luftsgård, intill barnens Hitta Vilse-stig 
och Skåneledens vindskydd.

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

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. 

När? Tis-fre kl 11-15, Helger kl 11-16. 
Sommaröppet juli/augusti tis-sön 
kl 11-16
Var? Vid en liten grusväg nära Torups 
slott och rekreationsområdet

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

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

www.friluftframjandet.se

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.

Vi har sommarprogram torsdag till 
söndag hela sommaren. Se mer i 
evenemangskalendern på lund.se

NATUR FÖR DE MINSTA
Varje fredag 20/5–19/8 kl. 10–11.  
För barn (0–5 år) och vuxna. Vi upp-

Sommar med  
naturum Skrylle

Natur för stora och små
Program på lund.se, evenemangskalender  

Åk buss till naturen!  
Linje 159 tar dig till Dalby Söderskog, Skrylle och 
Trollskogen. Varje dag i sommar! 
Se skanetrafiken.se
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Midsommar!

Fira midsommar tillsammans!
täcker naturen tillsammans, leker och 
pysslar. Ibland går vi på en liten utflykt 
men det går bra att ha med vagn. 
Ingen föranmälan.
Arrangör och kontakt: naturum Skryl-
le, naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Mer info: lund.se
Samling utanför naturum Skrylle. 

BYGG ETT VINDSKYDD
Carina Eriksson från C/o Nature lär 
ut hur man bygger vindskydd med 
slanor och rep.
Föranmälan: contact@careofnature.se

När? ons 15/6 kl 14-15.30
Var? Samling vid klimatleken, Höje å
Mer info: lund.se
 
TÄLJ EN VANDRINGSSTAV 
My Kjellberg lär dig tälja en vand-
ringsstav av färskt trä. Du får också 
dekorera staven med pigment och 
linolja. Allt material finns på plats.
Ta med fika och egen kniv om du har, 
men det finns flera att låna. Från 7 år.
Föranmälan: Sommarlund.se

När? sön 24/7 
Mer info: lund.se

Nyhet för i år: Hemestertips: I år kör 
Naturbussen, linje 159, varje dag 
under sommaren. Bussen tar dig från 
Lund C till hållplats Skryllegården 
men du kan också ta en picknick i 
Dalby Söderskog, upptäcka Torna 
Hällestad eller vresbokarna i Troll-
skogen. 

MIDSOMMAR PÅ ÖSTARP
Slå dig gärna ner med din picknick 
i det vackra kulturlandskapet, kika 
runt på korsvirkesgården Gamlegård 
med trädgård och hälsa på de olika 
lantrasdjuren. Barnen är välkomna att 
pyssla på innergården, prova pig- och 
drängkläder och leka med tidstypiska 
leksaker.
Program för dagen: 
Kl 12–17 Gamlegård är öppen
Kl 13–13.30 Visning av slåtterängen, 
tips om sju sorters blommor
Kl 14–15.30 Tornabygdens folkdanslag 
har uppvisning och lekar för barnen
Kl 14-16 Gör en gräskorna 
Restaurangen har öppet och erbjuder 
klassisk midsommarbuffé, även en 
köttbullsbuffé för barn. Fri entré. 

Var? Kulturens Östarp, Sjöbo

MIDSOMMARFIRANDE 
PÅ SKRYLLEGÅRDEN
Friluftsfrämjandet arrangerar tradi-
tionsenligt midsommarfirande.
Kl 13 klär vi gemensamt majstången.
Kl 14 reser vi stången och folkdansla-
get har uppvisning samt bjuder upp 
till dans och lekar. Servering av korv 
med bröd, fika och glass. Fri entré!
Tips!  Ta gärna naturbussen, linje 159, 
som går från Lund till Skryllegården. 

Var? Skryllegården, Södra Sandby

MIDSOMMAR PÅ KULTUREN
Välkommen på traditionellt midsom-
marfirande med sång och dans kring 
midsommarstången!
Vi har öppet hela dagen kl 10–17! 
Kl 12.30 sätter vi gemensamt 
blommor i midsommarstången och 
reser den. Dans kring stången kl 13, 
kl 14, kl 15 och kl 16 en halvtimme åt 
gången. Musiker är Pontus Stenkvist 
och Per Ola Sandberg.
Folkdansuppvisning med Lunds 
Studenters folkdanslag blir det 
kl 14.30-15.00.  Kulturens restaurang 
har öppet kl 11.30–17.00 och erbjuder 
en midsommarmeny. Café kl 10–17.
Du är också välkommen att ha pick-
nick i vår vackra museipark.
Ingår i entréavgiften, ingen förhands-
bokning.

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund

MIDSOMMARFIRANDE I 
MALMÖ FOLKETS PARK
Varmt välkomna till Folkets Park för 
Malmö Stads traditionella Midsom-
marfirande. Tillsammans klär vi och 
dansar runt midsommarstången och 
dessutom bjuds det på dansupp-
visningar, musikunderhållning och 
mycket mer. Fri entré.

Var? Malmö Folkets Park
Se Malmö stads hemsida för program

TRADITIONELL MIDSOMMAR 
PÅ BULLTOFTA
Packa picknickkorgen och kom till 
parken vid Bulltofta motionscenter för 
ett traditionellt midsommarfirande. Ta 
gärna med lite blommor att klä stång-
en med! Kl 10 börjar vi. Fri entré.

Var? Bulltofta motionscenter, Malmö
Se Malmö stads hemsida för program
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ROBIN HOODS HJÄRTA
Vi ska ta från de rika och ge till de 
fattiga. Robin Hoods hjärta – en riktigt 
härlig stor sommarföreställning att 
längta till! En ny fräsch version om 
legenden Robin Hood skriven av 
engelsmannen David Farr. Det är en 
modern kärleksberättelse och en lek 
med könsroller där karaktären Marion 
har en framträdande roll jämbördig 
med Robin Hood. Det blir ett generöst 
teateräventyr med en stor ensemble 
som består av en blandning av Malmö 
Stadsteaters skådespelare, nycirkus-
artister och en kör med sångare i olika 
åldrar från hela Malmö, som sökte till 
föreställningen via auditions. Robin 
Hoods hjärta är en modern hjältesaga 
för alla åldrar om att vara fattig och att 
vara rik. Vad betyder det egentligen? 
Och vad betyder det för dig?

Malmö Stadsteater har ett dramatiskt 
utbytesår. Under tiden som den gamla 
Hippodromen på Kalendegatan  ge-
nomgår en förvandling skapar vi drama 
över hela staden – här i en fantastiskt 
helhetsupplevelse för Malmöborna och 
ett storslaget samarbete med Malmö 
Museer och Malmö Konstmuseum. 
Romantik, äventyr, musik och dramatik i 
sommarkvällen – detta vill du inte missa!

Biljettpris 200 - 420 kr. För alla från 
7 till 99 år. Längd 2 tim 10 min. 

När? Spelas 4/6-10/7
Var? Malmöhus Slott, Borggården, 
Malmöhusvägen

TIPS! se sidan 22 för kul aktiviteter 
som Robin Hoods träningsläger och 
besöka Robin Hoods garderob på 
Malmö Muséer under juni/juli!

FAMILJEFÖRESTÄLLNING
HÖR BARNETS RÖST
DRÖMMARNAS HUS
-ett hoppfullt spektakel. 
Kom och lyssna, Hör barnets röst!
En nyskriven kantat, i samarbete med 
Malmö Opera, Skånes Dansteater, 
Kulturskolan, Sommarscen Malmö 
samt över 100 deltagare mellan 8-75 
år. Cirkus, kör, musik, teater och dans. 
El Sistemas brass- och slagverkse-
lever från Rosengård och körelever 
från ES Kirseberg och Rörsjö deltar. 
Malmö Operas barnkör är med. 
Dansare som tränats på Malmö 
Dansteater är med. Cirkuselever från 
Drömmarnas hus är med. Professi-
onella musiker och skådespelare är 
med. Men framförallt, DU är med! 
Speltid ca 30 minuter. Kom i tid. 

Detta är ett GRATIS arrangemang, 
i samarbete med Sommarscen Mal-
mö. Förbokning behövs ej.
Medtag någon form av sittunderlag 
och kläder efter väder.Välkommen.

När?  PREMIÄR: Lör 18/6 kl. 14.00
Övriga föreställningstider:
Lör 18/6 kl. 16.00
Sön 19/6 kl. 14.00
Sön 19/6 kl. 16.00
Var?  Gröningen vid Von Lingens väg 
132 vid ”kinesiska muren”.
Buss 35 stannar utanför. Buss 5 och 
33 stannar ganska nära.

NÄR HARRY MÖTTE IGGY 
Ett vänskapsdilemma framfört 
med mycket humor och en tjusigt 
operaklingade sångrepertoar! 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 vinterdvalan-
des i en lövhög, har de varit varandras 
bästisar och tillbringar varje vaken 
stund ihop. En dag börjar Iggy att 
smussla med något i buskarna och 
Harry blir alltmer nyfiken på vad det 
är som är så hemligt. Till slut avslöjar 
Iggy att hon har skaffat sig en vän 
till och genast börjar svartsjukan att 
grabba tag i Harry. Fri entré!
När? sön 19/6 kl 17-17.45
Var? Torup i Bokskogen, Stallarnas 
innergård (mitt emot huvudingången 
till slottet och slottsparken)
Frågor? torup@malmo.se

foto: Johan Sundell
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BOKA NU
BOKA NU

En värld full av sagor!
Mobilia - Malmö - funnysaventyr.se

ROBIN HOODS 
HJÄRTA

BORGGÅRDEN, 
MALMÖHUS 
SLOTT
4/6–10/7 2022

BORGGÅRDEN

MALMÖ
STADSTEATER

MALMÖ
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HÖR BARNETS RÖST – ETT 
HOPPFULLT SPEKTAKEL
Hör barnets röst är en musikalisk 
föreställning om att våga höras med 
närmare 100 barn på scen! Här finns allt 
från en magisk orkester till ljuva sånga-
re, häftiga cirkusartister, bus och glädje. 
Vi lovar att du kommer att sjunga med! 

 lör 18/6 & sön 19/6 kl 14 & 16
 Gröningen Kryddgården

THE RED PANTS SHOW
The Red Pants Show består av den 
multidisciplinära cirkusduon Philomè-
ne Perrenoud och Felix Greif som 
flyger genom luften med sin språng-
bräda. De bjuder in till en akrobatisk 
resa full av modiga ritualer, omöjlig 
balansgång samt musik, humor och 
poesi. 30 min.

tis 21/6 kl 10, Hermodsdalsparken
tis 21/6 kl 14, Pildammsparken vid         
     teaterlekplatsen 
ons 22/6 kl 10, Mellanhedsparken
ons 22/6 kl 14, Vänskapsparken
tors 23/6 kl 10, Päronskogen, Gröndal
sön 26/6 kl 15, Gröningen Segevångs   
     torg
sön 26/6 kl 19, Varvsparken V. hamnen

FISKEN OCH BINTOU – FLICKAN 
SOM FICK ALLA ATT LYSSNA
Barnföreställning med livemusik och 
sång om Bintou och hennes föräldra-
lösa syskon som bor med sina giriga 
och lata släktingar. Teatergruppen 
Dinn Dinn Bulo framför sagor och 
musik från Senegal. 45 min. Från 5 år.

tis 28/6 kl 10, Tyelseparken
tis 28/6 kl  14, Hammars park
ons 29/6 kl 10, Bulltofta rekr. område
ons 29/6 kl 14, Gullängen
tors 30/6 kl 10, Videdalsparken
tors 30/6 kl 14, Nydala Amfiteater
fre 1/7 kl 10, Elinelunds sommarstad
fre 1/7 kl 14, Kroksbäckparken
lör 2/7 kl 14, Beijers park

THE SHAKEDOWN 2.0
Den banbrytande dansshowen The 
ShakeDown är tillbaka på Som-
marscen! Fullspäckad med olika 
dansnummer, stilar och dansare från 
Skåne. 30 min.

lör 2/7 kl 13, Värnhemstorget
lör 2/7 kl 17, Enskifteshagen
sön 3/7 kl 12, Folkets Park
sön 3/7 kl 16, Nobeltorget
ons 6/7 kl 16, S:t Johannesplan, 
     vid Triangeln
ons 6/7 kl 19, Scaniabadet
tors 7/7 kl 12, Hyllie stationstorg
tors 7/7 kl 16, Scaniaplatsen 

SIGRID OCH DRAKEN
I musikteatern Sigrid och draken kliver 
vi in i sagans värld och lär oss att man 
kan göra nästan vad som helst om man 
bara vågar försöka. Och att man aldrig 
ska väcka en drake som sover. 40 min.

tis 5/7 kl 10, Sevedsplan
tis 5/7 kl 14, Lindängenparken
ons 6/7 kl 10, Gubbabackens amfiteat.
ons 6/7 kl 14, Enskifteshagen
tors 7/7 kl 10, Ellstorpsparken
tors 7/7 kl 14, Cementparken
fre 8/7 kl 10, Kroksbäcksparken, vid 
     puckelbollplanen
fre 8/7 kl 14, Pildammsparken, vid 
     teaterlekplatsen
lör 9/7 kl 14, Varvsparken i V. hamnen

UTOMHUSBIO: ENCANTO
Högt upp i bergen i Colombia finns en 
förtrollad plats kallad Encanto. Här, i 
ett magiskt hus, bor den extraordinära 
familjen Madrigal där alla bär på fan-
tastiska förmågor. Alla utom Mirabel.  
Dubbad till svenska. Disney.

fre 8/7 kl 22-23.45
Vänskapsparken, Herrgården

INSIDE OUT, MEMORY WAX
En lekfull, poetisk och kraftfull dansduett 
med två män om vänskap och tillit. 
Inside Out bjuder in till en personlig resa 
från de sprudlande ögonblicken till de 
dunkla och komplexa känslorna. 

tis 12/7 kl 15, Cronhielmsparken
tis 12/7 kl 19, Varvsparken V. hamnen

SOMMARSÅNG OCH HÅLLIGÅNG M. 
MOSTER GITARR O. ONKEL BAS
Ett musikäventyr för hela familjen med 
Gitte Pålssons populära barnsånger och 
andra visor där alla kan vara med. Sång 
och hålligång, ramsor och rytmik, sprat-
telgubbar och sprattelmusik. 35 min.

tis 12/7 kl 10, Risebergaparken
tis 12/7 kl 14, Grevens park Bunkeflostrand
ons 13/7 kl 10, Stolpalösaparken
ons 13/7 kl 14, Cementparken
tors 14/7 kl 10, Blekeparkens amfiteat.
tors 14/7 kl 14, Päronskogen, Gröndal
fre 15/7 kl 10, Augustenborgsparken
fre 15/7 kl 14, Rörsjöparken
lör 16/7 kl 14, Beijers park

RADIO TRATTOFON
Cirkus Trattofon är en fysisk komedi utan 
tal för hela familjen där cirkusartisterna 
rattar in en halsbrytande humorföreställ-
ning på sin tecknade radio. Men vad 
händer när själva radion själv inte är med 
på noterna? 30 min.

tis 19/7 kl 10, Ellstorpsparken
tis 19/7 kl 14, Rosengårdsfältet, vatten
     lekplatsen
ons 20/7 kl 10, Sevedsplan
ons 20/7 kl 14, Mellanhedsparken
tors 21/7 kl 10, Lindängenparken
tors 21/7 kl 14, Stolpalösaparken
fre 22/7 kl 10, Enskifteshagen
fre 22/7 kl 14, Vänskapsparken
lör 2/7 kl 14, Varvsparken, V. hamnen

www.sommarscen.se

The Red Pants Show

Fisken och Bintou

Encanto utomhusbio

Radio Trattofon

FRI ENTRÉ
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Skräckkabinettet

Gul - Ful eller Kul?

RAYA OCH DEN SISTA DRAKEN
Utomhusbio. Raya och den sista 
draken är en animerad familjefilm från 
Disney om den ensamma krigaren 
Raya som måste använda sig av drak-
magi för att rädda världen från onda 
monster. Problemet är att nu finns det 
bara en drake kvar. 
107 min. Dubbad till svenska. 

fre 22/7 kl 22, Törnrosens amfiteater

SKRÄCKKABINETTET
Monsterrockbandet Skräckkabinettet 
bjuder på en spektakulär scenshow 
där coola monster och spöken 
sjunger nykomponerade rocklåtar om 
rädslor och hur de kan övervinnas, allt 
för att människorna inte ska behöva 
vara rädda i onödan. 70 min.

lör 23/7 kl 19, Pildammsteatern

GUL - FUL ELLER KUL?
Barnföreställning i Gullan Guls värld 
där leken är i centrum och allt kan 
hända. Vi får följa med Cilla Klein på 
ett sommaräventyr. En pedagogisk 
och interaktiv utomhusföreställning 
som inspirerar till fantasi och rörelse 
med sång, tecken och lek. 30 min. 
För 3–6 åringar.

tis 26/7 kl 10, Augustenborgsparken
tis 26/7 kl 14, Bulltofta rekr. område
ons 27/7 kl 10, Blekeparkens amfiteater
ons 27/7 kl 14, Grevens park, Bunkeflostr.
tors 28/7 kl 10, Elinelunds sommarstad
tors 28/7 kl 14, Gubbabackens amfiteater
fre 29/7 kl 10, Hammars park
fre 29/7 kl 14, Nydala amfiteater
lör 30/7 kl 14, Gullängen

Flera föreställningar syntolkas – 
läs mer på sommarscen.se

Alltid fri entré och 
alltid under bar himmel!Sommarscen MalmöSommarscen Malmö 100 UTFLYKTSIDÈER 

i SKÅNE och närheten!
4H-gårdar på flera platser - gosa med djuren
Ale Stenar, skeppssättning m utsikt, Kåseberga
Alnarpsparken, picknick och ta med tex boll
Alpackatrekking, vandra med en egen alpacka
 Alpacka & Älg Ekofarm, Västra Torup
Arnolds Kannibalmuséum i Önneköp
Barnens gård, Lyckeby
Bokskogens Hitta Vilse, Torup Bara
Borgarparken i norra Lund, stor plaskbassäng 
Borstahusen i Landskrona – fiska krabbor
Botaniska trädgården i Lund, regnskog o öken
Båt - hyr elbåt i Malmös kanaler
Christinehofs slott 
Dalby Stenbrott – hoppa fr klippor, bada, grilla
Dalby Söderskog, vacker lövskog
Dressincykling i Björnstorp, Klippan el. Tomelilla
Eriksgårdens bärbuffé, Sjöbo
Falsterbo strandbad - naturrum o aktiviteter
Flygmuseet i Ängelholm (Valhall)
Folkets Park Malmö - massor med kul
Fotevikens Vikingamuséum
Fredriksdals Friluftsmusém, Helsingborg
Friluftsbad finns det många - testa något nytt
Frostavallen sjö, fin natur för aktiviteter
Fulltofta Naturcentrum - sov i vindskydd
Glimminge station - bo i tågvagn, fiska
Glimmingehus - känn historiens vingslag
Hallamölla, Skånes högsta vattenfall
Hallongården, Trelleborg, plocka bär o fika
Helsingborgs Djur- och Lekpark
Hembygdsparken i Ängelholm
High Chaparall - lek cowboys för en dag
Hovdala slott
Hovs Hallar, Båstad
Ivö klack, Kristianstad – kolla fossiler
Järnvägsmuséer i Ängelholm o Kristianstad
Karlshamn Kreativum Science Center 
Karlslunds djurpark, Landskrona
Kiviks Musteri, äpplen i alla former
Krageholmssjön, fin promenad och lek
Kristianstad naturrum Vattenriket - lär om fiskar
Kullaberg naturreservat - hisnande branter o vyer
Kulturen i Lund med hus från förr,  lekutställning
Kungsbygget Äventyrspark, sommarrodel o zipline
Kungshaga gård med djur och café i Höllviken
Laveldelmorgon på Österlenkryddor i Köpingebro
Lekoseum Brio, Osby - lekstationer för leksugna
Leksaksmuseet Eslöv, nostalgi för vuxna
Leos Lekland - skojigaste stället en regnig dag
Livets museum, medicinskhistoriskt, i Lund
Lödde å, paddla från Löddeköpinge

forts nästa uppslag



SUPERDUPE RSOMMARSUPERDUPE RSOMMAR    med  Barnens Scen!med  Barnens Scen!
Alla föreställningar har fri entré. Så, ta med  hela familjen och kom och ha en Superdupersommar i Folkets Park!Malmö muséer med tekniska museet o akvariet

Malmö Reptilcenter, Folkets Park
Marsvinsholms slott, ro 
Mossagården i Veberöd - handla ekologiskt
Naturum i Kristianstad
Nimis, The Royal Republic of Ladonia, Mölle
Norrvikens Trädgårdar
Odensjön, Röstånga
Palmbussen, röd dubbeldäckare som i London, kör   
 Trelleborg - Smygehuk
Pannkaksladan, Höganäs - gottgottigottgott
Piratsegling med T/S Sarpen i Simrishamn
Plaskdammar: Folkets Park, Rosengård, Rörsjöparken
Plaskdammen på Klostergården i Lund
Rundan i Malmö, båttur genom kanaler och under broar
Rönne å, padda från Stockamöllan
Rövarkulan vid Rolsberga, grilla
S:t Hans backar i Lund m Sankt Hans gården - djur
Sandhammaren - spring barfota i sanddynerna
Skrylle - boka grillplats m tillhörande vindskydd
Skånes djurpark, titta på djuren och hälsa på Shaun 
Sofiero slott, Helsingborg
Stall Stingsons hästäventyr i Osby
Statarmuseet i Torup med djur och fika
Stenshuvud med naturum & Annorlunda café
Svaneholmssjön, ro ut och fiska
Söderåsens Nationalpark
Sövde Musteri - lämna era äpplen för mustning 
Tirups Örtagård, Staffanstorp  - naturlekplats
Tosselilla, Tomelilla - Skånes största nöjespark
Trolleholms slott
Trollskogen i Torna Hällestad
Tropikariet Helsingborg, klappa läskiga djur
Tykarpsgrottan - ge er ner i underjorden
Upzone höghöjdsbana i Ängelholm
Wanås - cool skulpturpark i Knislinge
Vellingeblomman, hälsa på Bamse och dinosaurier
Ven, hyr cyklar och cykla på upptäcksfärd
Vikingatider, Löddeköpinge
Vångabacken - Hill Rolling i slalombacken
Ystad Djurpark - titta på djuren och bada
Ångtåget Brösarp - St Olof
Ängavallen Vellinge, grisar och mat
Äventyrscampen i Sövde 
Gå barfota och bada i Kronoskogen, Tjörnedala eller 
 Vitemölla strövområden
Fågelspana i Möllerödssjö strövområde
Vandra och kika efter vilda djur på mossen i 
 Djurholmens strövområde
Kvällspicknick i Arriesjön med grillplats, bad,  hinderbana
Klättra i klippor i Klåveröds strövområde
Spela discgolf/frisbee på Bulltofta eller Sibbarp

100 UTFLYKTSIDÈER 
i SKÅNE och närheten!

LAST CALL
Lågt batteri, ingen laddare. Vi ser på telefonen i skräck. 
0%... den stängs av. Panik! Dags för ett sista samtal - 
Vem skall du ringa? En telefonkiosk... man kan ringa från 
en telefonkiosk. Det brukade finnas en i varje hörn, nå-
gon måste finnas kvar. Fast  det gör det inte! Dags för ett 
sista samtal… Who you gonna call? Från 6 år. 40 min.

När? tis 21/6 kl 13
Var? Malmö Folkets park

CURE A PHOBIA
Jenny är rädd för dockor och har scenskräck. Anne 
Marte tycker att universum är jätteskrämmande och 
Elina är rädd för vatten. Andra är rädda för stora 
spindlar, öppna ytor eller att åka hiss. Vad händer i 
kroppen när man blir rädd? Kan en rädsla besegras 
och kan en rädsla vara bra? 10-12 år. 40 min.

När? tis 28/6 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

PØBEL
Lyssna till spännande medeltida toner i en famil-
jekonsert som påminner om en nutida rockkonsert. 
Medeltidsmusik för moderna öron! När Pøbel spelar 
får man lätt känslan av att vara på en rockkonsert. 
Det är ösigt, spännande och unikt! Med tidstrogna 
instrument, melodier och dräkter får du uppleva hur 
en dansorkester kan ha sett ut i slutet på 1400-talet. 
6-16 år. 40 min.

När? ons 29/6 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park
 

Last call Cure a Phobia - Foto: Jonas Persson

Bland drakar och dragqueens. 
Bild: Olav Holten

Arne Alligator
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SUPERDUPE RSOMMARSUPERDUPE RSOMMAR    med  Barnens Scen!med  Barnens Scen!
Alla föreställningar har fri entré. Så, ta med  hela familjen och kom och ha en Superdupersommar i Folkets Park!

SIV OCH SAM
Ut och in. Fram och bak. Hit och dit, igen! 
En ordlös mimföreställning om vänskap. 
Om det svåra och fina i att leka tillsam-
mans. Med varm komik får vi följa med 
på en tillsammanslek där kroppen står 
för berättandet och musiken tar oss till 
stumfilmens värld. Från 3 år. 30 min.

När? tors 30/6 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park 

SJUNG MED PETTSON O FINDUS
En fartfylld och sångglad familjeföre-
ställning som bygger på Sven Nord-
qvists älskade böcker.  De populära 
figurernas roligaste påhitt; när de tältar, 
sätter köttbullar, skrämmer räv och 
försöker baka pannkakstårta. Och 
publiken får vara med och sjunga mest 
hela tiden. 5-9 år. 45 min.

När? tis 5/7 kl 13
Var? Malmö Folkets park

BLAND DRAKAR O DRAGQUEENS
Med sin unika blandning av dragshow,
barnteater och levande klassisk musik 
blev föreställningen snabbt en publik-
succé. Den kända dragshowartisten 
och skådepelaren Inga Tvivel (Jan
Ericson) tar med publiken på ett spän-
nande äventyr genom levande klassisk 
musik, egenskrivna sånger, engageran-

de berättande, spännande, dramatik, 
fartfyllda dansrörelser och fantasifull 
kostym. Från 3 år. 30 min.

När? ons 6/7 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

ARNE ALLIGATOR O DJUNGEL-
TRUMMAN
Häng med på en fartfylld konsert med 
Arne Alligator och Djungeltrumman!
Föreställningen framförs på finska, 
men kan diggas till på vilket språk 
som helst! 
FI: Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu 
soittaa iloista ja tarttuvaa lastenmu-
siikkia jota on säveltänyt Macke Gran-
berg ja Tomas Nyberg. Kappaleita on 
striimattu jo yli 150 miljoonaa kertaa 
YouTubessa.      1-9 år. 40 min.

När? tors 7/7 kl 13 i Ridhuset

SOMMARSÅNG M. MAMMA MÅD
Häng med och sjung in sommaren 
tillsammans med Mamma Måd Trio!
Du lär dig snabbt att sjunga med i 
och röra dig till de lättlärda sångerna 
tillsammans med barnmusikartisten 
Mamma Måd och hennes musiker An-
ders Juhlin och Björn Claeson. 40 min.

När? tis 12/7 kl 13, Ridhuset

CYKELCIRKUS
En akrobatisk och musikalisk cirkus-
upplevelse för alla åldrar. Fem udda 
figurer kommer cyklandes från långt 
långt borta. De kommer med fantas-
tiska cyklar, stora drömmar, hemgjor-
da musikinstrument och magiska
cirkustrick. Cirkusen kommer till 
byn med glädje, kramar, hopp och 
specialkomponerad cirkusmusik från 
världens alla hörn. 30 min.

När? ons 13/7 kl 13
Var? Malmö Folkets Park

VÄRLDEN RUNT RUT
Nyskriven pjäs av Petter Lennstrand, 
där vi möter katten Rut som villat sig 
bort hemifrån. För att hitta vägen hem 
ger sig Rut, som är nyfiken i en strut, ut 
på upptäcktsfärd och stöter på en helt 
ny spännande värld!  Från 2 år. 30 min.

När? tors 14/7 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

Cure a Phobia - Foto: Jonas Persson Pöbel Siv & Sam - Foto: Bengt Löfgren Sjung med Pettson o Findus

Arne Alligator Sommarsång med Mamma Måd

                    Bild: Lamemicke AB
Cykelcirkus Världen Runt Rut

forts. nästa uppslag

FRI ENTRÉ



Pamoja och den magiska trumman.
Foto: Kennet Ruona

SUPERDUPERSOMMAR  med  Barnens Scen!SUPERDUPERSOMMAR  med  Barnens Scen!
Alla föreställningar har fri entré. Så, ta med hela familjen och  kom och ha en Superdupersommar i Folkets Park!

PAMOJA OCH DEN MAGISKA 
TRUMMAN
En konsert där barnen bjuds in att 
vara en interaktiv del av föreställning-
en och spela rytmer samtidigt som de 
lyssnar till den spännande berättel-
sen. Från 6 år. 40 min.

När? tis 19/7 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

HANS OCH GRETA
Den klassiska sagan om Hans och 
Greta i en nytolkning. Med humor 
och en stark känsla för rättvisa tar sig 
Big Wind an folksagan om Hans och 
Greta. I den ryms stora frågor och 
stora känslor. 6-11 år. 50 min.

När? ons 20/7 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

SIGRID OCH DRAKEN
Med spännande musikinstrument tar 
oss riksspelman Anna Rynefors till 
den odödliga berättelsen som handlar 
om Sigfurd Fafnesbane och Sigrid 
och Draken. Det ligger stor fokus på 
att klara av starka känslor som rädsla 
och mod. 3-7 år. 40 min.

När? tors 21/7 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

PLAYGROUND
Är artister beroende av sin publik?
- Jo visst är de det! Utan åskådare blir 
det ingen föreställning, och vice versa. 
Men kan artisten vara helt beroende
av sin publik också rent fysiskt? Miguel 
Rubio antar denna utmaning! 45 min.

När? tis 26/7 kl 13
Var? Malmö Folkets Park

VERY LOST
En show att följa med för att se och 
upptäcka folkets park på ett nytt sätt 
i sällskap av två väldigt vilsna upp-
täcktsresanden. En vild resa genom 
hjärtat av våra offentliga platser bland 
oframkomliga dungar, busskurer, stol-
par, bänkar och andra stup. 40 min.

När? ons 27/7 kl 13 & 15
Var? Malmö Folkets Park

HOOPELAÏ
Cirkus. En romantisk komedi med rock-
ringar, som värmer publikens hjärtan. 
Denna något flörtiga "Grand Lady" 
leder oss in i ett universum fyllt av impo-
nerande bedrifter med en imponerande 
och rörande enkelhet. 30 min.

När? tors 28/7 kl 13
Var? Malmö Folkets Park

SICK DU SOLEIL
Pappa i cirkusfamiljen Mirabella bjuder 
på en komisk solo-uppvisning från ny-
cirkusens mer okända utmarker. "Eddi 
Sick Du Soleil" är en påhittad karaktär 
med gedigen erfarenhet av nycirkus-
konster. Han har gjort auditions för 
den legendariska gruppen "Cirque du 
Soleil" över 100 gånger och är stolt 
att aldrig blivit antagen till det celebra 
sällskapet. 50 min.

När? tis 2/8 kl 13
Var? Var? Ridhuset, Folkets Park

DIN BARK MIN HUD
Konsert om skogsträdgård och att leva 
med jorden.  Sångerna har titlar som 
Svampomelett, Vattenfall och Under 
Marken och handlar om skogens ätliga 
växter, matlagning, psykisk hälsa och 
lek i naturen. Från 7 år. 40 min.
Efterföljande Workshop, se nedan.

När? ons 3/8 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

DIN BARK MIN HUD - WORKSHOP
Välkomna att uppleva Sofia Thelins 
bok och musik DIN BARK MIN HUD 
i en interaktiv workshop med bilder, 
musik, dofter, smaker och verkstad. 
Vi gör eget te, bygger insektshotell 
och tar sticklingar, sätter frö och 

forts. från förra uppslaget

Hans och Greta Sigrid och Draken

Din bark min hudSick du Soleil La Famiglia Mirabella
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SUPERDUPERSOMMAR  med  Barnens Scen!SUPERDUPERSOMMAR  med  Barnens Scen!
Alla föreställningar har fri entré. Så, ta med hela familjen och  kom och ha en Superdupersommar i Folkets Park!

HoopelaïPlayground Very Lost - Foto: Tony Noyer

Vivaldis - Bild: S Meisner 

Inside Out

Romeo och Julia

drömmer oss ut i skogens doftande 
paradis! Från 4 år. 60 min.

När? ons 3/8 kl 14
Var? Ridhusets trädgård

LA FAMIGLIA MIRABELLA
En hjärtevärmande och fängslande
cirkusföreställning för alla familjer.
Sedan 2011 har familjen Mirabella, 
runtom i världen vuxit och utvecklats 
med och i 100-tals framträdanden 
tillsammans i denna show. 50 min.

När? tors 4/8 kl 13
Var? Malmö Folkets Park

VIVALDIS - EN POETISK CLOWN-
FÖRESTÄLLNING
Cirkus. Familjerestaurangen med sta-
dens (kanske) bästa service. VIVALDIS 
är en poetisk clownföreställning, helt 
utan ord. En stumfilm i teaterform ack-
ompanjerad av ivaldis mäktiga musik 
"De fyra årstiderna".
Från 5 år - kan ses av alla. 30 min.

När? tis 9/8 kl 13
Var? Malmö Folkets Park

INSIDE OUT
En magisk dansföreställning om att 
lyssna och samarbeta. Kroppsspråket 
står i centrum och tar oss ut på ett
äventyr förbi orden. Försök inte förstå 
- kom och upplev! 9-12 år. 40 min.

När? ons 10/8 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park

ROMEO OCH JULIA
Ett lättsamt minidrama för barn – utan 
ord, men med massor av sinnlig lek, 
storslagen musik och fantasifulla 
dockor. Lättförståeligt eftersom iscen-
sättningen fokuserar på fejden mellan 
familjerna och den omöjliga kärleken
mellan deras tonårsbarn. Från 6 år. 
40 min.

När? tors 11/8 kl 13
Var? Ridhuset, Folkets Park
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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

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.

LEO'S SUMMER CAMP 2022
Under fyra fartfyllda dagar får barnen 
sporta och leka tillsammans med nya 
kompisar. Skratt, gemenskap och 
äventyr utlovas hela dagen med Leo 
och hans vänner!
När? Måndag till torsdag under vecka 
25 och vecka 32. Kl. 08:30-15:00.
Ålder: Barn 6-9 år
Pris:  1499:- I priset ingår lunch och 
mellanmål varje dag. Barnen får 
dessutom gympapåse, t-shirt och 
vattenflaska (värde 270 kr)
Bokning: Bokningen stänger en vecka 
innan start. Maila summercamp@
leoslekland.se vid sen bokning.
Har ni frågor om Leo’s summer 
camp? Kontakta oss på summer-
camp@leoslekland.se

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 boknings-
sidan. Rabatterat vid köp av 5- och 10-
kort samt årskort. Entrén gäller 3 tim.

När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19  
www.leoslekland.se

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

När? Tisdag-söndag kl 10-17.
Butiken: Vard kl 10-20, helg 10-18
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg 
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se 

DINOCITY LEKLAND
Två olika lekland i ett. Barnens egen 
stad, prova på allt från att vara brand-
man 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.
Entré 1-8 år: Tis-fre 100:-, helg 160:-, 
lovdagar: 160:-, årskort: 1.500:-,
10-kort: 1.000:-

När? Tis-fre kl 12-19, lör-sön kl 11-19,   
ev. ändrade öppettider under lov
Var? Entré köpcentrum, Fredsg. 14, 
Malmö
www.dinocity.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

EXTREMEZONE
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninjaba-
nor och VR Arena på Entré i Malmö. 
Extremezone är byggt för att attrahera 
barn, ungdomar och vuxna!  Sveriges 
första multiplayer VR Game med 10 
spelare. 
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 kl.11-19, tis-ons kl.11-20,
tors-fre kl.11-19, lör-sön kl.11-19.
Öppettider Sommarlov
15/6-17/8 mån-sön kl.11-19
Midsommarafton 24/6 STÄNGT
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

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, lek, busa, stoja, spring, pyss-
la, mys och knasa dig så mycket du 
vill. Priser: Vuxna gratis. 1-17 år vard. 
139:-/helger o lov 179:-.  

När? alla dagar kl 10-19 (24/6 10-17)
Var?  Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.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 - våra 
kalasrum är helt nymålade med 
fantastisk dekor. Entré: 0-1 år fri entré, 
1-2 år 95:-, från 2 år 130:-.
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tors-sön kl 11-18
Var? Center Syd, Löddeköpinge
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En värld full av sagor!
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VATTENHALLEN 
SCIENCE CENTER I LUND
På helger och skollov håller vi öppet 
för allmänheten och då fylls våra loka-
ler av experimentlystna familjer.
I våra aktivitetsfyllda lokaler får 
besökarna ta del av experiment, 
utställningar och shower grunda-
de i aktuell teknikutveckling och 
vetenskaplig forskning. För att visa 
våra unga besökare att de kan utbilda 
sig inom naturvetenskap och teknik 
bygger verksamheten på personaltäta 
aktiviteter. Boka biljett på hemsidan.
Besök även vårt spännande Planetari-
um som har helgvisningar.

Var? Vattenhallen, John Ericssons väg 1, 
Lund
www.vattenhallen.lu.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. Entré: 150:-  
för 60 min. Boka alltid i förväg.

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

CERAMIC AND ME
Nyöppnad keramikstudio i Malmö. 
Ceramic and Me jobbar med vit färdig 
keramik som kunden köper och sedan 
färglägger. Keramiken glaseras och 
bränns på plats och är färdig för 
upphämtning efter tre dagar. Över 50 
olika keramikföremål att välja mellan, 
allt från skålar, muggar 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

CERAM IC AND ME - 
nyöppnad keramik-
studio i Malmö!
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En värld full av sagor! Funnys Äventyr är ett kulturhus för barn fyllt 
med sagor, lek och äventyr. I de magiska sagolandskapen träffar du 
Funny och hennes vänner, Pettson&Findus, Mumin, Alfons Åberg – 
och vikingabarnen Halvdan och Meia. Tre tusen kvadratmeter skoj 
och lek för hela familjen. Hoppa i höet hemma hos Pettson&Findus, 
utforska Mumindalen och åk tillbaka tusen år – till vikingatiden!
I teaterladan spelas lagom spännande teaterpjäser och dansföre-
ställningar som passar hela familjen.
Missa inte den magiska sagokarusellen. Ta på dig hörlurarna, slå dig 
ner i vagnen och gör dig redo för en mysig och interaktiv sagostund!
Välkommen in i en värld full av sagor!

FUNNYS ÄVEN TYR



Foto: Miriam Preis & Åsa Lundén

Babymåleri på Moderna

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.
Museet har fri entré. Läs mer om 
nedan aktiviteter på hemsidan.

ENDAGS KONSTKOLLO
för funkisfamiljer i samarbete med 
”Funkisfamiljer i Malmö”. Fri entré.

När? fre 17/6 kl 11.15-15

SOMMARLOVSVERKSTAD
Kreativt skapande i Verkstan med 
Tema Fred. Begränsat antal platser, 
först till kvarn. Barn måste ha med sig 
ansvarig vuxen. Drop-in. 
Från 4 år. Fri entré.

När?  21-23/6 kl 11.15-15 

SKAPA DITT EGET PORTRÄTT
PLATS: MALMÖFESTIVALEN
Skapa ditt eget porträtt i Moderna 
Museet Malmös festivalfotostudio!
Plats: Barnlandet

När? 16-18/8 kl 11-18
 
Moderna Museet har öppet
tis-sön kl 11-17 (tors 11-19), 
stängt måndagar.  
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö 
www.modernamuseet.se/malmo 

MALMÖ KONSTHALL
Välkommen till vår kreativa verkstad 
med utökade öppettider. Vi arrangerar 
ofta Helgverkstad för barn. Lovaktivi-
teter. För alla åldrar och alltid fri entré. 

Öppet mån-sön kl 11-17 (ons 11-21), 
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannes-
gatan 7, Malmö
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. 
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40:-, student 20:- - 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

SOMMARAKTIVITETER:
Föreställningen Robin Hoods Hjärta 
spelas på Borggården 4/6-10/7 - läs 
mer under Teater på sidan 10.

ROBIN HOODS GARDEROB
Går det att snurra runt i en prinsess-
klänning? Blir man knasig av en 
medeltida struthatt? Och hur högt kan 
man egentligen hoppa i en riddarrust-
ning? Under tre dagar öppnar vi upp 
Robin Hoods garderob med kostymer, 
hattar och rustningar från Malmö 
Stadsteater och Malmö Museers 
kostymförråd. Rek från 7 år.

När? 7/6, 8/6, 15/6 kl 15-17
Var? Kommendanthuset, Malmöhusv. 5

ROBIN HOODS TRÄNINGSLÄGER
Prova på att skjuta pilbåge som Robin 
Hood. Testa att slå ("tillverka") ett eget 
mynt. Tillsammans med smeden smi-
der vi en pilspets. Testa en rustning 
och ta en selfie som en riddare. Prova 
att vara en riddare och stöta lansen 
när du sitter på en trähäst. En massa 
skoj alltså! Rek för 7-12 år.

När? 15-19/6, 21-24/6, 28/6-1/7, 
5-10/7 kl 13-16.30
Var? Borggården, Malmöhusvägen 6

ÅK SPÅRVAGN
Muséilinjen går idag utanför Malmö-
hus slott, förbi Teknikens och Sjöfar-
tens hus, genom Slottsparken och 
fram till Stadsbiblioteket. Vuxen 30:-, 
6-16 år 10:-, 0-5 år gratis. Köp biljett 
på spårvagnen eller på Banérskajen.

När? 4/6-25/9

Familjeverkstad på Moderna

Robin Hoods träningsläger

Robin Hoods garderob
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Malmö Museer

Två byggnader fyllda med Två byggnader fyllda med 
spännande utställningar och  spännande utställningar och  
sommaraktiviteter för barn sommaraktiviteter för barn 
och familj. En riktig ubåt,  och familj. En riktig ubåt,  
inomhuslekplats, inomhuslekplats, ett stort ett stort 
akvarium,akvarium, experimentarium   experimentarium  
och mycket mer.och mycket mer.

Fri entré för barn 0–19 år.Fri entré för barn 0–19 år.

Sommarlov 
på Malmö Museer

KonstkolloSommarlovsverkstadMalmöfestivalen

FRI ENTRÉ       WWW.MODERNAMUSEET.SE/MALMO

SOMMAR MED
MODERNA MUSEET!
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KULTUREN I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund 
fyllda av kulturhistoriska hus och 
trädgårdsmiljöer som du kan besöka. 
Stig in i husen och upplev livet i 
staden och på landet, från medeltiden 
och fram till 1930-talet. Välj bland ett 
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

Fri entré för besökare 0-18 år samt 
Kulturens medlemmar. Vuxen 90/130:-  
pensionär 70/100:-, student 45/65:-.  
Priser ovan gäller 16/9-30/4 resp. 
1/5-15/9).

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

MIDSOMMAR PÅ KULTUREN
Välkommen på traditionellt mid-
sommarfirande med dans kring 
midsommarstången. Kl 12.30 klär vi 
midsommarstången, kl 13, 14, 15 och 

16 blir det dans. Musiker är Pontus 
Stenkvist och Per Ola Sandberg. 
Folkdansuppvisning med Lunds Stu-
denters folkdanslag kl 14.30.
Vanlig entréavgift denna dag. Ta gärna 
med picknick.
När? fre 24/6 öppet kl 10–17

FAMILJEVERKSTÄDER
I sommar har vi familjeverkstäder med 
pyssel för barn på olika teman. Ingår i 
entréavgiften. Drop-in, förutom till
stafflimåleri. Från 5 år. I Verkstan, intill 
lekutställningen.

Pippi-pyssel: papegojor
När? tis 28/6–fre 1/7 kl 10.30–11.30

Stafflimåleri för barn 
Förboka plats! Hämta staffli och färger 
vid Allmogehallen och gå sedan
ut i parken och måla. Max 20 platser. 
Läs mer och förboka plats på 
www.kulturen.com/program.
När? tis 5/7–fre 8/7 kl 10.30–11.30

Somriga solfjädrar
När? tis 12/7–fre 15/7 kl 10.30–11.30

Punkiga tygfigurer inspirerade av 
Anna Bauer
När? tis 2/8–fre 5/8 kl 10.30–12.30

Pippi-pyssel: askar med snäckskal
När? tis 9/8–fre 12/8 kl 10.30–12.30

LEKFULLA TIDSRESOR
Följ med på en lekfull tidsresa på 
tema kaffe! I årets föreställning får ni 
uppleva fyra olika tider. Vi möter bland 
annat Karl XII som tar med sig kaffet 
till Lund. Senare under detta sekel 
träffar vi prästfrun och bondmoran 
som grälar om kaffe- och spritförbu-
det och under 1800-talet är vi med 
när mor Maria spår i kaffesumpen. 
När vi når fram till 1960-talet blomst-
rar Lunds kaféliv och på Håkanssons 
konditori möter den gamla tiden den 
nya. Det här är en promenadföreställ-
ning i parken för hela familjen, ca 45 
minuter. Spelas ej vid ihållande regn.
Förköp biljett på www.kulturen.com/
program. Begränsat antal platser. 
Biljettpris: Vuxen 130:-, pensionär 
100:-, student 65:-, besökare 0–18 år 
och medlemmar gratis.
Entré till museet ingår i biljetten!

När? tis 28/6–fre 1/7, tis 5/7–fre 8/7, 
tis 12/7–fre 15/7 kl 13.00 & 14.30
Kvällsföreställning tors 7/7 kl 18.
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19 feb 2022 – hösten 2022

KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen 6 | www.kulturen.com

TM

en lekutställning

BARNiMALMO.SE24



HISTORISKA UPPDRAG 
FÖR BARN
Året är 1892 och museet ska snart 
slå upp sina portar. Allt måste vara 
perfekt inför öppningen, museiche-
fen Karlin är stressad och upp över 
öronen begravd i arbete. Hans dotter 
Ingrid vill hjälpa sin far men har själv 
råkat i trubbel. Kan du följa med 
och hjälpa till så att Ingrid och Karlin 
hinner klart med allt till den stora in-
vigningen? Pedagog Emma Larsson, 
Kulturens dramagrupp och Kulturens 
volontärer finns på plats och hjälper 
barnen längs vägen. Ingår i entréav-
giften, ingen förbokning. Samling på 
baksidan av Vita huset (entréhuset).

När? tis 19/7–fre 22/7, tis 26/7–fre 
29/7 kl 13.00 & kl 14.30

LEKUTSTÄLLNING PIPPI
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 söder-
havskung långt borta. 
Lekutställningens centrum är Villa 
Villekulla, där barnen kan leka i Pippis 
kök och sovrum. Till exempel kan man 
baka pepparkakor, läsa böcker och 
klä ut sig. Den som vill tar rutschkanan 
ut i trädgården, där man kan gunga 
och hälsa på Pippis häst Lilla Gubben.  
Man kan också besöka godisaffären 
som ligger på gatan utanför Villa 
Villekulla, i leken kan man bli kund 
eller expedit. Längre bort skymtar ett 
sjörövarskepp, och man kan klättra 
upp i utkikstornet och försöka se vilka 
det är som kommer.
Utställningen riktar sig främst till barn 
mellan 3 och 8 år. Den kommer att 
visas fram till hösten 2022.

11 Juni  Mördarsnigelns otursdag
15 Juni  Chaufförens dag 
18 Juni  Int. picknickdagen 
21 Juni  Långsamhetens dag 
26 Juni  Chokladpuddingens dag 
6 Juli  Internationella kyssdagen 
17 Juli  Emojins dag 
23 Juli  Varmkorvens dag 

27 Juli  Sjusovardagen & 
 Gå på styltor-dagen 
29 Juli  Lasagnens dag 
31 Juli  Dagen för ovanliga instrument 
1 Aug  Alla flickvänners dag 
3 Aug  Vattenmelonens dag 
4 Aug  Alla systrars dag 
6 Aug  Hattens dag
8 Aug  Lyckans dag & Int. kattdagen 
9 Aug  Rulltårtans dag & Mumindagen 
12 Aug  Internationella ungdomsdagen 
13 Aug  Vänsterhäntas dag 
16 Aug  Berätta ett skämt-dagen 
22 Aug  Internationella müslidagen 
23 Aug  Köttbullens dag 
26 Aug  Alla hundars dag 
11 Sept  Mor- o farföräldrarnas dag
12 Sept  TV-spelsdagen 

DET FINNS 
ALLTID NÅGOT 
KUL ATT FIRA!
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FRILUFTSBAD

Pst! Många bad har lite olika öppettider under för-/eftersäsong och 
högsäsong - allt får inte plats här. Dubbelkolla innan ni åker dit!

PLASKDAMMAR I 
MALMÖ
I Malmö finns det tre plaskdammar 
som är öppna under sommarlovet.

FOLKETS PARK
Malmös nyaste plaskdamm. I närhe-
ten finns en stor, nyligen upprustad 
lekplats och dessutom alla Folkets 
Parks övriga aktiviteter. Toaletter.

ROSENGÅRDS VATTENLEK-
PLATS
Plaskdammen är riktigt spännande 
och du hittar den på västra Rosen-
gårdsfältet, söder om Hårds väg. Här 
kan du åka linbana över vattnet, leka 
med fontäner och alla andra redskap 
som finns på lekplatsen. Toaletter.

RÖRSJÖPARKEN
Malmös största plaskdamm, ligger i 
den östra delen av parken - Drott-
ninggatan stör mindre än man kan 
tro. I närheten finns en lekplats och 
gräsytorna är inbjudande stora för 
barn med mycket spring i benen. 
Toaletter/dusch.

VATTENKVALITET
Alla plaskdammar har daglig tillsyn, 
då bland annat klorhalten mäts och vid 
behov åtgärdas. Vattenkvaliteten (bakte-
riehalten) testas regelbundet. 
Läs mer: www.malmo.se/Plaskdammar

FRILUFTSBAD

SEGEVÅNGSBADET
Utomhusbad med 50-m.bassäng, 
undervisningsbassäng, plaskdamm, 
simskola, skolverksamhet. Andra akti-
viteter som volleyboll, fotboll, lekplats 
och minigolf.

När? 28/5 - 22/8, Vardagar 10-19, 
Helger  10-18.
Var? Segesvängen 1, Malmö
Tel. 040-28 81 67
www.skran.se/om-segevangsbadet/

LINDÄNGSBADET, MALMÖ
50-m.bassäng, undervisningsbassäng 
samt en lite mindre plaskbassäng. 
För öppettider se hemsidan.

När? 4/6-17/8, vard 10-17.30, helg 11-
18 (andra tider för-/eftersäsong).
Var? Koralgatan 51, Malmö
www.malmosim.nu

BAD
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ROSENGÅRDSBADET
Friluftsbad med 50-m. utomhus-
bassäng och separat plaskpool för 
de minsta barnen. Kiosk även med 
lättare mat. Bada, ha picknick, lek 
och ha det skönt.

När? 1/6-31/8, Alla dagar kl. 11-17.
Var? Von Rosens väg 33, Malmö
Tel. 040-34 68 91, www.malmo.se

PUDE SJÖ 
Kommunal badplats i vackra omgiv-
ningar med bryggor och hopptorn. 
Stora grönytor vid badet. Fri entré.

Var? Pude sjö. Utmed väg 108, 1 km 
söder om Klågerup. www.svedala.se

KÄLLBYBADET, LUND
Friluftsbad med 4 bassänger - sim-
bassäng, barnbassäng, plaskbas-
säng, hoppbassäng med hopptorn. 
Beachvolley/fotbollslplan, lekplats 
och kiosk.

När? 23/5-14/8, Vardagar kl. 10–19, 
Helg kl. 10–17.
Var? Badarevägen, Lund
046-35 51 88, www.lund.se

SVEDALA FRILUFTSBAD
50-m. och 25-m. bassäng samt plask-
bassäng. Omklädningsrum, dusch 
och toaletter. Kiosk o grönytor . 

När? 4/6-21/8. Vardagar kl 10-19, 
Helger kl 10-17 med vissa variationer.
Var? Bökebergsgatan, Svedala
www.svedala.se/friluftsbad

VEBERÖDS FRILUFTSBAD
25-m. bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk.

När? 28/5-14/8, öppet vardagar 
kl 10-19, helger kl 10-17.
Var? Näckrosvägen 6, Tel. 046-801 24
www.veberod.nu/veberodsbadet/

SANDBYBADET
25-m. bassäng (1,2 - 1,8 m djup), un-
dervisningsbassäng (0,8 m), babypool 
med rutschbana, dusch och bastu, 
volleybollnät, bollar och leksaker, 
lekplats. Kiosk.
När? 23/5-14/8, vardagar kl 10-19, 
helger kl 10-17.
Var? Hällestadsv 16, 046-582 32
www.lund.se

GENARPSBADET
25-m.bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk. 

När? 23/5-14/8, vardagar kl. 10–19, 
helger kl. 10–17.
Var? August Wallins väg 18, Genarp
Tel: 040 - 48 23 78, www.lund.se

DALBYBADET
Friluftsbad med 50-m.bassäng, 
barnbassäng och plaskpool. Kiosk.

När? 23/5-14/8, vardagar kl. 10–19, 
helger kl. 10–17.
Var? Lögarevägen, Dalby
Tel. 046-35 66 44, www.lund.se

BARA BADSJÖ
Bassäng samt barnbassäng, 
omklädningsrum, dusch, toaletter, 
kiosk och stora gräsytor. Bassängen 
är rundformad och har sluttande 
golv. Även barnbassäng. Omkläd-
ningsrum, dusch och toaletter finns. 

När? 4/6-21/8. Vardagar kl 10-19, 
Helger kl 10-17.
Var? Henriette Coyets gata, Bara
www.svedala.se/friluftsbad

BRÅHÖGSBADET - 
STAFFANSTORP
50 m-bassäng, 3 m hopptorn, 
plaskbassäng, grönytor, kiosk. 

När? Utebad 28/5–28/8
Var? Storgatan 8, Staffanstorp
www.staffanstorp.se

SKURUPS FRILUFTSBAD
Tre bassänger, bastu, stort grönom-
råde, lekplats, kiosk, beachvolley-
bollplan och minigolfbana. 

När? 4/6 – 28/8, öppettider varierar 
under sommaren.
Var? Vaktgatan 10. 
www.skurup.se

ANDERSLÖVS FRILUFTSBAD
25-m.bassäng o barnpool sluttande 
botten. Duschar, omklädningsrum, 
boulebana, beachvolleybollplan, 
sandlåda, grill och grönområde. 
Tillgänglighetsanpassade omkläd-
ningsrum och ramp i bassängen.

När? 10/6-14/8, Vard kl 10-19, Hel-
ger 10-18. Tel 0410-73 45 10.
Var? Idrottsvägen 6, Anderslöv
www.trelleborg.se

BARNiMALMO.SE26



FRILUFTSBAD

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER, DANS & MUSIK

PÅ BIBLIOTEKEN SAGOR, FILM & SÅNT

MUSIK

KREATIVT

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

SKATEBOARD

HÖSTMARKNAD & MÄSSOR 

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ

GOLF

HÄSTKUL

MARKNADER, 
MÄSSOR & LOPPIS

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

BABY

LEKPLATSER

PÅSKLOV

BILAR & MOTORER

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. 
När? 1/4-25/9
Var? Norra Vallgatan, mittemot 
Centralstationen
www.stromma.com

GOBOAT I MALMÖS KANALER
Hyr en båt och ta med familj och 
vänner på en mysig dag i Malmös 
kanaler. Föraren av båten ska vara 
minst 18 år fyllda. Våra GoBoats har 
plats för upp till 8 gäster.
1 tim 499:-, 2 tim 899:-, 3 tim 1199:-

När? boka på www.goboat.se
Var? Vid Rundan Sightseeing, Norra 
Vallgatan 60, 040 611 74 88
www.goboat.se

UPPTÄCK MALMÖ VIA ELBÅT - 
BOOK A BOAT
Ett kul äventyr med miljövänliga 
elbåtar som man kör själv i Malmös 
kanaler - kanske gör ni ert eget pirat- 
äventyr? Ta med picknick, några goa 
vänner och ge er ut - Skepp o'hoj! 
Kul förslag om "Piratäventyr" finns på 

hemsidan bookaboat.se/pirataventyr. 
Upptill 12 personer om det är barn 
med. Boka och åk som det passar er.
Pris från 590:-/h och båt.

Var? Norra Vallgatan 93, Malmö
040 – 643 48 81
www.bookaboat.se

KANOTSKOLA
Malmö Kanotklubbs kanotskola är en 
välbesökt aktivitet under Kul i Malmö. 
Hos oss får du lära dig att paddla 
kajak under en veckas grundkurs i fin 
miljö med utbildade ledare.
Kanotskolan vänder sig framförallt till 
ungdomar som är i åldern 9-13 år.

Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhus-
väg. Tel. 040-97 20 47
www.kulimalmo.se 
www.malmokanot.se

HYR KANOT
Vi hyr ut stabila kanadensare. En tur 
runt kanalerna tar dig genom eller 
förbi 4 parker, under 20 broar och 
runt Malmö gamla stadskärna. Paddel 
och flytväst ingår, specialsits för rö-
relsehindrade finns att låna. Hyra per 
timme: 150:-/kanot. Veckoslut, Fre. 
kväll – Sön. kväll: 800:-/kanot
Bokning och information: hemsidan 
eller tel 040 97 20 47.

Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhusv.
www.malmokanot.se

FLOTTEN I MALMÖS KANALER
Ta med matkorg och njut av en mu-
sikalisk färd på kanalerna. Alltid med 
levande musik. Ni kan själva ta mat 
och dryck, eller så kan vi ordna. Turen 
tar cirka 1 tim o 45 minuter. 

Vuxen 200:-, barn under 12 år 100:-, 
Långtur fre-lör 260:- (gäller även barn)

När? Ons–lör kl. 18 & 20. 
Var? Södertull, Malmö
Tel. 070-662 28 18
www.flottenmalmo.se

TRAMPBÅTARNA I MALMÖ
Trampa båt på kanalen genom Mal-
mös vackra parker. Ta med egen pick-
nick. Pris per båt (max 4 personer):
30 min: 130:-, 60 min: 200:-, 90 min: 
270:-, 120 min: 340:-.

När? Mån-fre kl 12-19, helg kl 12-19
Var? Amiralsbron, Raoul Wallenbergs 
Park, Malmö, www.cityboats.se

WAKEBOARD/SUP, MALMÖ
Malmö Wake Park, en wakeboard-
anläggning i Västra Hamnen. För alla 
åldrar så länge man är simmkunnig. 
Flera events för barn under säsongen. 
Besök hemsidan för mer info och 
bokning. Hyr ut SUP-brädor.

Var? Västra Hamnen
Tel. 0704-12 54 31
www.malmowakepark.se

Härlig båttur för hela familjen



FILMAT HEMMAPYSSEL - 
BARNENS VERKSTAD 
Här finns massor med kul hemmapyssel 
med Lisa och Karin på Barnens verkstad. 
Bra steg för steg instruktioner som passar 
barn som är sugna på pyssel.
Läs mer på malmo.se/barnensverkstad

VÄRLDENS BIBLIOTEK - 
DIGITALA BÖCKER PÅ DITT SPRÅK
En gratistjänst som drivs av Biblioteken i 
Malmö. Här finns böcker att lyssna på och 
läsa på många olika språk och nya tillkom-
mer löpande. Dessa finns idag:
Albanska
Arabiska
Assyriska / Syrianska
Bosniska / Kroatiska / Serbiska
Kurdiska
Persiska / Dari
Polska
Somaliska
Thailändska
Tigrinska
Turkiska 
varldensbibliotek.se

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

Tips för lugna hemmadagar
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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!

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/malmo/

MALMÖ Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis-tors kl 12-18, fre 12-17, sön 13-15 (tom v.24)
Håll utkik på deras sociala medier för öppettidsändringar 
med kort notis! Utökade sommartider kommer snart!

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 
(vardagar 8-22, helger 8-20). 
I Lund insamling på Bankgatan 4, hos ComUng på Bytare-
gatan 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)

2018-04-11 10:30 CEST

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

Låna prylar på Fritidsbanken

Att återanvända 
är smart!

kulimalmo.se KUL I MALMÖ - För alla barn och ungdomar
Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn 
och unga! Aktiviteterna arrangeras av Malmös fören-
ingsliv och av Malmö stad. Det finns massa kul att 
göra året runt och malmöbor prioriteras som del-
tagare. Spana in hemsidan och hitta din grej! Sport, 
spel, pyssel och en massa annat skoj!
kulimalmo.se
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BELLEVUEGÅRDS-
BIBLIOTEKET
8 juni kl 10.00 
SAGOFEN ISADORA – 
JAG GÅR UPP 
Föreställning för barn 1–2,5 år om 
Tage som går på upptäcksfärd medan 
resten av huset sover. Anmälan krävs.

GARAGET
7 juni kl 14.30-16.30 
KREATIV VERKSTAD MED 
MIRANDA 
Workshop i Garagets kreativa verk-
stad för barn mellan 5–16 år.

STADSBIBLIOTEKET
10 juni kl 10.00-10.30 
SJUNG FÖR DITT BARN 
Sångstund med sånger, ramsor och 
spel med små instrument tillsammans 
för barn 0–1 år och deras vuxna. 
Anmälan krävs.

12 juni kl 13.00-15.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD PÅ 
ARABISKA 
Lyssna på saga och skapa med 
Wafaa! På arabiska. 

21 juni kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! 
Vi testar olika pyssel och hantverk, 
leker ordlekar och skuttlekar. 

28 juni kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

30 juni kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

5 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

7 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! 

Vi testar olika pyssel och hantverk, 
leker ordlekar och skuttlekar. 

12 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

17 juli kl 13.00-15.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD PÅ 
ARABISKA 
Lyssna på saga och skapa med 
Wafaa! På arabiska. 

19 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

26 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

28 juli kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

31 juli kl 13.00-15.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD PÅ 
ARABISKA 
Lyssna på saga och skapa med 
Wafaa! På arabiska. 

2 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

4 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

9 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! 

Vi testar olika pyssel och hantverk, 
leker ordlekar och skuttlekar. 

11 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

14 aug kl 13.00-15.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD PÅ 
ARABISKA 
Lyssna på saga och skapa med 
Wafaa! På arabiska.

16 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

18 aug kl 13.30-16.00 
SOMMARVERKSTAD MED TOVE 
& SALWA 
Njut av Sommarlovet utomhus! Vi 
testar olika pyssel och hantverk, leker 
ordlekar och skuttlekar. 

28 aug kl 13.00-15.00 
SAGOSTUND OCH VERKSTAD PÅ 
ARABISKA 
Lyssna på saga och skapa med 
Wafaa! På arabiska. 

7 sept kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i Kaninis magiska verkstad. 
För barn 3–8 år. 

14 sept kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i Kaninis magiska verkstad. 
För barn 3–8 år. 

17 sept kl 15.30-17.00 
BARNENS VERKSTAD 
Skapa i Kaninis magiska verkstad. 
För barn 3–8 år. 

BUNKEFLO-
BIBLIOTEKET 
14 juni-18 aug 
SOMMARLOVSUTMANINGEN 
Läs, rita, klura och skriv! Alla deltaga-
re får en fin bok. Utmaningen pågår 
hela sommarlovet. För dig 6–16 år.

*ANMÄLAN TILL BIBLIOTEKENS ARRANGEMANG:
När det står ”Anmälan krävs” behöver du anmäla dig till ar-
rangemanget. 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.
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Läs  
överallt!
Och när du har läst  
tre böcker så får du  
en bok av biblioteket 

14 juni–31 augusti
malmo.se/sommarboken

Vad läser du  
i sommar?  
#läsöverallt

Biblioteken i Malmö
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Bernstorp   •   Stadiongatan
ÖPPET ALLA DAGAR

KÖP DIN BILJET T IDAG PÅ LEOSLEKLAND.SE

För oss på Leos Lekland har det här med barn och 
rörelse alltid legat oss extra varmt om  hjärtat. Varje 
dag ser vi hur glada barnen blir av att springa, leka, 

klättra och busa hos oss, även när solen skiner.

Välkommna in till oss hela sommaren!

HELA SOMMAREN!
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