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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

BARN I MALMÖ

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

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

För alla barn och ungdomar
KUL I MALMÖ
Spana in Kul i Malmös kalender och hitta din grej! Sport,
spel, pyssel och en massa
annat skoj!
kulimalmo.se

Stängt för underhål
kolla hemsidan för öpl från 19/8 pningsdatum!

CYKELSAFARIBANA I FOLKETS PARK

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

GILLAR DU ATT DANSA?
TESTA ONLINE DANCE WORKSHOPS

Roliga dansklasser online i flera olika stilar:
K-pop, Street Jazz, Hiphop, Dancehall, Breaking,
Afrofusion, Salsa etc.
kulimalmo.se - Online Dance Workshops

MALMÖ FOLK FESTIVAL 13-16/10

I oktober fylls vår stad med folkmusik och
världsmusik från Malmö, Sverige och hela
världen. Även programpunkter för barn o unga!
Läs mer på malmofolkfestival.se

HALLOWEEN PÅ VELLINGEBLOMMAN
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1000 m² läskig Halloweenutställning som ska
vara Europas största i sitt slag. Dessutom finns
det allt möjligt skrämmande att köpa.
När? tom 6/11
Läs mer på vellingeblomman.se
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!
Sept-april öppet vard. kl 10-17, helg 12-17
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 tis-sön kl 11-15. Fri entré!
Läs mer på Botaniska Trädgårdens hemsida

BABIES AND BOULE

Spela boule i Folkets Park i Orangeriet.
Varje söndag kl 12-17 bjuder de in barn och
familjer till en dag med boule, leksaker och
annat kul i Boulebar Folkets Park!
Boulen är gratis för alla barn! Bouleguider
finns på plats för att visa. Servering finns.
Läs mer på boulebar.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
i havet och längs stranden. Håvar,
vattenkikare, luppar mm ger er bra
förutsättningar för att upptäcka livet
i Öresund!
Att ta med själv: gummistövlar/skor
som tål väta, oömma kläder efter
väder. OBS! Det ingår INTE lån av
vadarstövlar.
Vem kan boka: Föreningar, organisationer och andra grupper! Utrustning
finns för 30 pers.
Tidsåtgång: max 2,5 timmar.
Bokas på www.naturumoresund.se

SPORT & RÖRELSE

HÅVNING - GUIDAD AKTIVITET
SPORTIGT NÖJE
Under ett håvningspass får alla deltagare vada ut i havet iklädda vadarstövlar. Försiktigt håvar vi efter havets
invånare, våra naturvägledare ger bra
tips om var man hittar dem. Tillbaka
på land går vi igenom fångsten i vårt
slabbakvarium - kanske får något av
djuren flytta in i våra akvarier! Vadarstövlar (strl 22 - 50) och håv ingår.
Tidsåtgång: 1 timme.
Vem kan delta: Alla! Barn födda 2015
och senare ska ha med medföljande
vuxen som också bokar plats.
10 deltagare/pass.
Bokas på www.naturumoresund.se

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.

SPORT & RÖRELSE
BAD

SNORKLING - GUIDAD AKTIVITET

Lämpligt för barn och vuxna med
ingen eller liten snorklingsvana.
Simkunnighet är inget krav eftersom
vi snorklar på grunt vatten. Alla deltagare får låna våtdräkt, snorkel, cyklop
och skor och under lugna former tränar vi snorklingsteknik. Sedan snorklar
vi runt och ser vad som gömmer sig
under ytan. Snorklingsutrustning ingår,
ta med badkläder och handduk.
Tidsåtgång: 1,5 timme.
Vem kan delta: Alla födda 2015 och
tidigare. Barn födda 2013 - 2015 ska
ha med medföljande vuxen. Vuxna
bokar också plats. 8 deltagare/pass.
Bokas på www.naturumoresund.se

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN
HÖSTPROGRAM:
www.naturumoresund.se
Var? Ribersborgsstigen 4, Malmö

Öppet tis-fre kl 12-16.30, lör kl 11-15
Stängt 24/9 samt varannan lördag fr
om 12/11. Se mer på hemsidan.
Utställning och deltagande i aktiviteter
är gratis, om inget annat anges.

MUSEER &
Från och med vecka 34 fram till höstUTSTÄLLNINGAR
lovet kör vi på så
länge vädret tillåter:
HAVSSKRINDAN - PÅ EGEN HAND

MUSIK

Havsskrindan är en liten vagn fullastad med utrustning för en exkursion
i havet och längs stranden. Håvar,
vattenkikare, luppar, nyckelkartor mm
ger er bra förutsättningar för att på
egen hand upptäcka livet i Öresund!
OBS! Det ingår INTE lån av vadarstövlar i aktiviteten.
En skrinda är lagom för ca 6 personer
och passar för familjer och grupper i
alla åldrar. Tidsåtgång: max 2 timmar
Bokas på www.naturumoresund.se

HAVSLÅDAN - PÅ EGEN HAND

Havslådan innehåller all utrustning för
en lite större grupp att genomföra en
spännande exkursion på egen hand
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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.
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.

HÖSTMARKNA

ej betäm

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

LEK & K

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.

FÖR FÖRÄLDR

När? Tis-fre kl 11-15, Helger kl 11-16.
T.o.m. 27/11.
Var? Vid en liten grusväg nära Torups
slott och rekreationsområdet

PÅ STRANDEN

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.

FESTIVALER &

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

FRILUFTSFRÄMJANDET

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

FILM

www.friluftframjandet.se

NATURUM SKRYLLE

Lunds största natur- och friluftsområde erbjuder vandringar i skog och
mark, fiskevatten och motionsspår.
Fina stigar för upptäktsfärder i naturen, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats,
promenader eller löpning, grillplatser,
naturum, kul linbana och mycket mer.
Vindskydd och grillplatser: Våra grillplatser bokas nu i ett bokningssystem
på skrylle.se.

Åk med linje 159 till Skrylleskogen.
Bussen avgår från Lund C (vid Ica
Malmborgs, läge M) och kör sedan
till Dalby Söderskog, Skryllegården,
Torna Hällestad och Södra Sandby
med hållplatser vid flera fina
naturområden.

VILTGÖMSLET GYLTAN

En kilometer från naturum finns ett
litet hus som heter Gyltan. Här kan du
få se vildsvin, dovhjort, rådjur, ugglor
och skogens alla fåglar. 150 kronor/
kväll. Bokning och nyckelhantering
sker genom Skryllegårdens reception.

NATUR FÖR DE MINSTA

För barn (0–5 år) och vuxna. Vi upptäcker naturen tillsammans, leker och
pysslar. Ibland går vi på en liten utflykt
men det går bra att ha med vagn.
Ingen föranmälan. Samling utanför
naturum Skrylle.
Arrangör: naturum Skrylle,
naturum@lund.se, 0761 33 53 73
Mer info: www.skrylle.se/program-naturum/
När? Varje fredag tom 4/11 kl. 10–11.

SKRYLLEGÅRDEN 50 ÅR

Välkommen på födelsedagskalas där
du möter naturum, Friluftsfrämjandet
och andra som tillsammans fyller
Skryllegården med verksamhet.
Se program på skrylle.se.
När? lör 24/9 kl. 10-14

GEOLOGI FÖR SMÅ ÖRON

RAKT-FRAM-EXPEDITION

Idag rör vi oss på en rak linje genom
skogen utan att vika för hinder som
våtmarker eller stenblock. Förbered
dig med andra ord för en expedition
där terrängen sätter spelreglerna!
Samling vid busshållplats Måryd
parkeringen. Från 12 år.
Föranmälan: info@mindtrekking.se
När? lör 1/10 kl. 11.15

SÅPBUBBLESHOW

Rasmus Wurm från Institutet för FörståSigPåare håller i en experimentföreställning om tvål och såpa. Hur blir
det bubblor egentligen och finns det
växter som kan bubbla? Efteråt får
alla prova på.
När? lör 1/10 kl. 11-12 och 13-14

GÖR EN TROLLSTAV

Fixa en magisk stav i färskt trä framför
en mysig brasa.
När? sön 2/10 kl. 13-15

SKOGENS MUSIK

Vi skapar rytmer och undersöker vilka
ljud vi kan skapa i naturen under en
promenad där ljuden är i centrum.
När? lör 8/10 kl. 13-14.30

DJUREN I SKOGEN

Vi går en liten promenad där barnen
får medverka i en saga om några av
skogens djur.
När? sön 9/10 kl. 11-12 och 13-14

Stenskola och pyssel för barn och
deras vuxna.
När? sön 25/9 kl. 11-12 &13-14

Upplev hösten med
naturum Skrylle
Aktuellt program finns på skrylle.se
Ta busslinje 159 till Dalby Söderskog,
Skrylle och Trollskogen.
Se reseplaneraren på skanetrafiken.se

BARNiMALMO.SE
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SPORT & RÖRELSE
BAD
HYLLIEBADET

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

BURLÖVSBADET

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

TEATER, DANS
Var? Badhusv. 5, Arlöv
& 20,MUSIK
Var? Hyllievångsvägen
Malmö
Tel. 040 – 625 61 84
Tel. 040-34 26 50
www.burlov.se
www.malmo.se/hylliebadet
BESÖK KÖPENHAMN

PILÄNGSBADET LOMMA

KOCKUM FRITID

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!

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.
Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

MUSEER &
HÖGEVALLSBADET I LUND
Var? V. Varvsgatan UTSTÄLLNINGAR
8, Malmö
Äventyrsbad med 213 meter långa
Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng.

VANNINGEN, VELLINGE

Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

MUSIK

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
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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.

PÅ ST

Här erbjuds profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och
minisim, olika former av träning för
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa,
första hjälpen kurs och mycket mer.
När? För kurser och tider se hemsida
Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

FESTI

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

rek fr 7 år

Broadwaymusikalen

2 sept – 12 nov
MANUS Terrence McNally MUSIK Stephen Flaherty SÅNGTEXTER Lynn Ahrens

Inspirerad av filmen från Twentieth Century Fox Motion Pictures efter överenskommelse med Buena Vista Theatrical. Från pjäsen av Marcelle
Maurette anpassad av Guy Bolton. Anastasia presenteras i överrenskommelse med Concord Theatricals Ldt. concordtheatricals.co.uk

från 3 år

17 sept – 15 okt
rek fr 7 år

Nötknäpparen
31 dec – 8 jan

MALMOOPERA.SE

TEATER, DANS
& MUSIK
tar på sin ägare Katarina. När hon inte
BESÖK KÖPENHAMN
dyker upp börjar leksakerna bli oroliga. Vad har hänt? Tycker inte Katarina
om oss längre, undrar Krokodilen,
Undulaten, Kaninen, Björnen och
Trasmaja. Alla vill vara hennes favorit,
men nu känner sig alla övergivna. Ta
med ditt gosedjur. Att få hålla om sitt
eget gosedjur kan vara mysigt samtidigt som vi lär känna karaktärerna
som har drabbats av längtan efter sin
ägare. Från 3 år. Längd 35 min.

FESTIVALER &

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK
ANASTASIA

När? 17/9 - 20/10
Var? Verkstan, Malmö Opera

Broadwaymusikalen Anastasia är en
mäktig, episk saga för hela familjen,
baserad på den tecknade filmen med
samma namn. På scenen ser vi bla
Tuva B Larsen, Andreas Weise och Lill
Lindfors. Den gripande historien om
mysteriet med den försvunna tsardottern blir ett storslaget, fantasifullt
äventyr med spänning, humor och
kärlek. Från 7 år. Syntolkas 2/10.
När? 2/9 - 12/11
Var? Malmö Opera

NÄR ÅKES MAMMA GLÖMDE
BORT

VÄNTARNA

Operans Väntarna passar barn från 3
år och är en poetisk berättelse om att
vilja vara älskad och omtyckt. Några
sönderälskade dockor och nallar vän-

När? 23/9-20/11
Var? Kristianstad teater

När? Premiär 23/9 kl 18.
Pannkaksteater 5/10 kl 16 & 17.30.
Var? Teater23, Djäknegatan 7, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

När? 8/10, 29/10, 12/11
Var? Malmö Live

KRISTIANSTADS TEATER
23 SEPTEMBER - 20 NOVEMBER

UNDERHALLNINGSPATRULLEN.SE

BARNiMALMO.SE

Nordenpremiär på musikalen School
of Rock. Musikalen som har gjort
succé på Broadway och West End
baseras på Paramountfilmen skriven
av Mike White. För manus står Julian
Fellowes, sångtexter Glenn Slater och
musik Andrew Lloyd Webber.
Scenen kommer också att fyllas av
ett stort gäng begåvade barn och
ungdomar, i huvudrollerna ses några
av Skånes största unga talanger, bla
Olle Cardell som medverkat i olika
barnprogram på SVT.
Biljetter:
www.underhallningspatrullen.se

Åkes mamma heter Berit och varje
morgon är hon stressad. Men en morgon är det något som har hänt. Åkes
mamma har fått stora spetsiga tänder,
en lång svans - och är det eld som
kommer ur näsan på henne när hon blir
arg? Åke förstår att han måste ta hand
om mamma och gå med henne till läkaren. Men det blir inte så lätt när hon
bara vill gå på zoo och skrämma barn
på lekplatsen! För 3-5 år. 40 min.

Biljetter: underhallningspatrullen.se · Coop City Kristianstad · Kristianstad Teaterförening: 044-12 58 20
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FILM

SCHOOL OF ROCK

BARNLÖRDAG PÅ MALMÖ LIVE

Ett varierat program av musikföreställningar för 0-10 år. De flesta är gratis
och öppna för alla. I höst kommer
barnen få möjlighet att måla och
testa yoga till livemusik, men också
utforska språket med hjälp av musik.
Biljettsläpp den 6/9.

händer när barn själva får bestämma
vad de vill se på scen? I dansföreställningen ”Farliga Fiskar” har årskurs 4
från Litlaskuli i Torshavn varit experter
och ett konstnärligt team från hela
Norden har rättat sig efter vad de vill
se på scen. Från 6 år. Längd 25 min.
När? lör 22/10 kl 14
Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

HAYDNS GRÄDDBAKELSE

Lär känna några av de mest kända
kompositörerna, deras personlighet
och musik! Haydn som älskade bakelser och choklad, den lättretliga Vivaldi
som inspirerades av fågelkvitter och
Beethoven som skrev musik fastän
han inte kunde höra.
Medverkande: Öresunds Unga Symfoniker. Berättare: Eva Hovstadius.
Från 4 år. Längd 40 min.
När? sön 9/10 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

FLICKAN I SPEGELN

Urpremiär om en flicka som börjar
känna sig grå och osynlig. Plötsligt
hamnar hon i en magisk spegel och
blir fast i landet Flärd, där allt är glimrande. Kommer hon att hitta tillbaka?
Eller blir hon fast i spegeln för alltid?
För 8-11 år. Längd 50 min.

SKRÄCKKABINETTET

En spektakulär scenshow där coola
monster och spöken sjunger nykomponerade rocklåtar om rädslor och
hur de kan övervinnas. Barnen får
möta vampyrsångaren Valentin Von
Törst, mumiegitarristen Akhenaton
den Allsmäktige, spökbasisten Vita
Frun samt monstertrummisen Grym.
Med finurliga texter och cool rockmusik för både små och stora öron
hjälper monsterrockbandet Skräckkabinettet oss att inte vara rädda i
onödan. Från 4 år. Längd 60 min.
När? lör 29/10 kl 14
Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

EXPRESSTEATERN
Familjeföreställning
Familjeföreställning från
från 66 år
år

Fin i
kanten
SPELAS
lör 19 nov kl 14.00

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

Fritt efter Pija Lindenbaums
älskade bilderbok!
Från 3 år

När? sön 9/10 kl 16, sön 23/10 kl16
Var? Expressteatern, Rörsjögatan 26,
Malmö. Biljetter: kulturcentralen.nu

PREMIÄR 23 SEPTEMBER
KL. 19.00
SPELAS ÄVEN
5 OKTOBER
KL. 16.00 & 17.30
teater!
Pannkaks

Ett sci fi-drama om överlevnad!
Från 13 år

FARLIGA FISKAR BOBBI LO PRODUKTION

En abstrakt och äventyrlig berättelse
som drar paralleller mellan ett surrealistiskt universum, vår tids klimatproblem, kolonisering och identitet. Vad

SPELAS 9 NOVEMBER
KL. 19.00
BILJETTER: KULTURCENTRALEN.NU
LÄS MER: TEATER23.SE
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TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN
MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

JULSTÄMNING FÖR HELA
FAMILJEN

Letar du efter ett säkert sätt att
komma i julstämning? Då ska du göra
sällskap med Malmö SymfoniOrkester
på ett julpyntat Malmö Live! Räkna
med både omtyckta klassiker ochöverraskningar – här finns något för alla
åldrar! Dessutom skrider ett luciatåg
in i konsertsalen och fyller luften med
underskön sång. Ca 2 tim inkl paus.
När? 8-11/12
Var? Konsertsalen, Malmö Live

MARS 2030

Ett nyskrivet och spännande sci-fidrama som utforskar hur människor
hanterar extrem press. Vem väljer
du att vara i en krissituation? Är det
moral, grupptryck eller ideologi som
styr dig? Mars 2030 handlar om
kampen för överlevnad både fysiskt
och psykiskt, men visar också på det
komiska i att bråka om bordsskick 56
miljoner kilometer hemifrån. Från 13 år.
Längd 70 min.
När? 9/11 kl 19
Var? Teater23, Djäknegatan 7, Malmö

FES
NALLES JULSTÄMNING

Nalle älskar julen och all musik som
hör till. I år har han och orkestern satt
igång julstöket genom att samla på
sig klanger och melodier som gör att
julstämningen blir på topp. Precis som
man kan tro ligger det både en eller
två överraskningar och väntar under
granen.Glöm inte ta med dig din nalle!
Längd 45 min.

FILM

När? 10-11/12
Var? Konsertsalen, Malmö Live

ENIGMA - CHRISTINA TINGSKOG
En lite hemlig och spännande
dansföreställning om koder, gåtor och
mystiska spår, med 40-talsstuk. Fyra
dansare kodar och avkodar, döljer
och avslöjar,försöker förstå varandras
och omvärldens koder och tecken. I
de publikinteraktiva delarna försöker

Söndag 9 okt
kl. 14.00

HAYDNS GRÄDDBAKELSE Öresunds Unga Symfoniker
Ålder: från 4 år.

Lördag 22 okt
kl 14.00

FARLIGA FISKAR - Bobbi Lo produktion
Ålder: från 6 år

Lördag 29 okt
kl. 14.00

SKRÄCKKABINETTET - Monsterrockbandet
Ålder: från 4 år

Lördag 12 nov
kl. 14.00

ENIGMA - Christina Tingskog
Ålder: från 9 år

Lördag 19 nov
kl. 14.00

STOP OP, HOP - Gazart
Ålder: 0 - 4 år

Söndag 4 dec
kl. 14.00

JULKUL MED VÄRLDENS STRUL Allan Skrobe, Anders Larsson, Lidija Dokuzovic
Ålder: från 3 år
Biljetter: www.kulturcentralen.nu
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mimföreställning handlar om två
kvinnor (Hetty och Betty), och deras
försök att vara ”fina”. Deras relation
utvecklas från tävlan och avundsjuka
till, så småningom, samförstånd. Trots
att de är väldigt olika varandra, kan de
till slut mötas. Däremellan händer allt
från kuddkrig till naturkatastrof.
För 6-9 år. Längd 40 min.
eleverna och dansarna tillsammans
lösa rörelse- och ljudgåtor och lista
ut vad olika spår kan betyda. Vad har
hänt här? För 9-18 år. Längd ca 55
min inkl publikinteraktion.

JUL & KUL MED BABBLARNA

JULKUL MED VÄRLDENS STRUL

Stop op, hop är en sinnlig och fantasifull föreställning för de allra minsta
som utforskar gravitation, rörlighet
och rörelse. I ett universum av
ballonger och bollar, klumpiga clownkaraktärer och fantasifulla kostymer,
utforskar dansarna hur saker kan rulla
och ramla, stiga och falla och hur gravitationen sätter allt runtomkring oss i
rörelse. För 0-4 år. Längd 45 min.

Julen ska vara en fridfull tid med
musik och sång, nära och kära. Men
vad är det som lurar bakom hörnet
för att stoppa julen? Allt börjar med
att jultomten ringer sina medhjälpare
och säger att julklapparna är borta!
Hur ska de hitta alla klappar i tid för
att fira jul? ”Slut på strul nu är det
jul” lyder ramsan. Hoppas att allt blir
normalt igen. Stora och små tas med
på en resa genom världen för att hitta
klapparna. Från 3 år.

När? lör 17/12 kl 11 & 14
Var? Nöjesteatern, Malmö

NÖTKNÄPPAREN

SNÖSYSTERN

Att med någon bli bekant, komma på
kant, ta en lur, finna sin tur, skapa en
mur, bli sur…och hitta sin variant!
Med humor i blicken söker två fina
figurer svar: Hur ska man vara egentligen? Vilken hatt är finast? Denna

En färgglad, interaktiv, svängig och
rolig föreställning med barnens
stora favoriter Babblarna, Vovvo
och Klonk. Vi blandar språklek
och svängig musik – och framför
musikalen med tal, tecken, sång
och dans. Det är jul i Babblarnas
snövita värld! Äntligen är det dags
att klä julgranen med julpynt och
ljus. Längd 45 min.

När? sön 4/12 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

När? lör 19/11 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

FIN I KANTEN

När? 3/12 - 28/1 2023
Var? Verkstan, Malmö Opera

När? lör 19/11 kl 14
Var? Expressteatern, Rörsjögatan
26, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

När? lör 12/11 kl 14
Var? Palladium, Södergatan 15,
Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu

STOP OP, HOP - GAZART

Från 8 år. Längd 60 min.

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.

Tjajkovskijs klassiska balettäventyr
Nötknäpparen är för många ett
måste under jul- och nyårshelgerna. Vi ser fram emot när Tivolibaletten med deras sagolika version
kommer till oss. Scenografin och
kostymerna är skapade av H.M.
Drottning Margrethe II av Danmark
och Malmö Operas stora orkester
spelar under ledning av den världsberömde dirigenten Matthew Scott
Roger. Det blir en föreställning med
härlig julstämning för hela familjen.
Från 7 år. Längd 2 tim inkl paus.
När? 31/12 - 8/1 2023
Var? Malmö Opera

BARNiMALMO.SE
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Hösten på Barnens Scen!
I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används huset för
barnkultur. www.barnensscen.se eller tel: 040-709 91.
STEN STEN BUBBLA DIG

SVAMPEN

En rolig och fantasifull musikteaterföreställning för små barn. Om upptäckarglädje, vad som är mitt och ditt.
Matilda öppnar en teaterlåda och ut
strömmar en hel teatervärld. Tillsammans med publiken ger hon sig ut på
upptäcksfärd och hittar en jättestor
magisk svamp. Med Lilla Vilda Teatern. För 1-4 år. Längd: 30 min

En poetisk föreställning för hela familjen om visdom vi människor glömt.
Djupt, djupt nere i havet bor en flicka.
Hon samlar på människornas glömda
historier, sånger och visdomar – allt
har sjunkit till havsbotten som stenar.
Berättelserna är inspirerade av olika
väsen (yokai) från Japan och Sverige
och framställs lekfullt och poetiskt,
ackompanjerat av olika musikinstrument. Musiken som kommer ut är
som bubblor som flyter ut i rummet.
Med hjälp av ljus, skuggor och musik
tas publiken med under och upp till
ytan. För 5-9 år.

rutiner, som att varje dag gå till trädgårdslandet och se till sina morötter.
Det enda som stör tillvaron är den
lömska räven som dyker upp ibland,
när man minst anar. Annars är varje
dag den andra lik. Men en dag får
Haren syn på något mycket märkligt ett vitt hårstrå i pälsen. Och ett till!
Med Magnus Ödéhn och Tomas
Fingal. Från 3 år. Längd: 35 min
2022-10-01 kl 14:00, 100 kr
2022-11-19 kl 14:00, 100 kr

2022-09-25 kl 14:00, 50 kr

2022-09-21 kl 09:30 & 10.30, 35 kr

MADEMOISELLE OISEAU

INSIDE OUT

ORMBUNKEN

Visste ni att ormbunken har funnits
sen dinosauriernas tid? Ormbunken
bjuder in till en frijazzig och lekfull
konsert med något för både stora
och små. Med trumset, elbas, elgitarr,
trombon och saxofon tar Ormbunken
med er på en gemensam konsertupplevelse där både vuxna och barn
lyssnar, ser och rör sig tillsammans till
musiken.
För 4-7 år. Längd: 35 min

En magisk dansföreställning om att
lyssna och samarbeta. Inside Out
är en lekfull och poetisk bästisduett
som utgår ifrån ramens formstarka
möjlighet och begränsning. Vem är
jag och vilka är vi när vi förändras?
Vem är utanför och vem är innanför?
Tillsammans med enkla ting gestaltar
föreställningen lekens kreativitet och
vänskapens tillit. Försök inte förstå kom och upplev! För 9-12 år. Längd:
40 min
Medverkande: Dansare från Teatro
Retazos, Havanna, Kuba

SKIVRELEASE - A TROYM OF A
BOYM

SEN KOM VINTERN

En föreställning om förändring, fara
och möjligheter. Haren tycker om sina

BARNiMALMO.SE

2022-10-07 kl 19:00, 100 kr
2022-10-08 kl 16:00, 200 kr

2022-09-26 kl 09:15 & 10:30, 35 kr

2022-09-23 kl 16:00, 50 kr
2022-09-24 kl 14:00, 50 kr
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En nyskriven familjeteater fritt efter
den fantastiskt illustrerade bokserien
om "Mademoiselle Oiseau". I denna
första iscensättning hyllas fantasins
kraft, späckad med livemusik, närvaro
och mim. En föreställning om att
bryta ensamhet, bygga relationer över
åldersgränser och att finna styrkan i
den man är. Från 6 år. Längd: 60 min

Varmt välkomna på release för albumet A TROYM OYF A BOYM! Äntligen
släpper Louisa Lyne & di Yiddishe
Kapelye musiken från den älskade
föreställningen Dos Verterbuk - Om
trädet som nästan dog.
Musiken tar oss med till en magisk
skog, bland pusselaskar, pizziruffer
och änglahår. Där mitt på ängen

står den kloka gamla ordboken,
Dos Verterbuk, vars krona består av
bokstäver och ord - på jiddisch. En
färgsprakande, teatral och interaktiv
konsert för hela familjen. Från 3 år.
Längd: 40 min
2022-10-09 kl 14:00, 0 kr

STOP OP, HOP

En ordlös föreställning om tyngdkraften för 0-4-åringar. Sinnligt och
fantasifullt, som utforskar gravitation,
rörlighet och rörelse. I ett universum
av ballonger och bollar, klumpiga
clownlika karaktärer och fantasifulla
dräkter, utforskar dansarna hur saker
kan rulla och tumla, stiga och falla,
och hur gravitationen sätter allt i rörelse. Låt leken börja! Längd: 25 min.
2022-10-18 kl 09:30 & 10:30, 35 kr
2022-10-19 kl 09:30, 35 kr

2022-10-11 kl 19:00, 75 kr

FISKMÅSEN OCH JAG

Som en udda fågel kommer Koltrasten till fiskmåsarnas land. Där möter
den en riktig vän - en fiskmås! Så
olika dom är. Så mycket dom kan berätta för varandra. Koltrasten vill gärna
stanna hos fiskmåsen… Kan den det?
Får den det? Går det? En dockföreställning om äventyr och olikheter.
Från 4 år. Längd: 30 min.
2022-10-20 kl 09:30, 45 kr
2022-10-21 kl 09:30, 45 kr
2022-10-22 kl 14:00, 70 kr
2022-10-23 kl 14:00, 70 kr

TUMMEL MALMÖ FOLKFESTIVAL!

Ta med dig familjen och kom och
lyssna och dansa tillsammans och
njut! Tummel är ett band som i 25
år fått publik över hela Europa att
svettas och dansa med sin fartfyllda,
frustande blandning av klezmer,
Balkan och rockattityd. Konserten är
en del av Malmö Folk Festival 13-16
Oktober.
Från 4 år. Längd: 40 min.
www.malmofolkfestival.se
2022-10-15 kl 14:00, 50 kr

En saga för alla barn och vuxna, mellan 7-100 år. Följ med Akikki och åk
skridskor på den frusna sjön! Hur ska
det gå när hon ramlar och inte kan
ta sig hem? En liten fågel kommer…
Från 7 år. Längd: 35 min.
2022-11-20 kl 14:00 & 15:00, 50 kr

SEA YOU! - CIRKUS CHARIVARI

Sea you, är en poetisk och fängslande
nycirkuspjäs för hela familjen och
presenteras av tyska ungdomsgruppen Cirkus Charivari. 14 unga artister
mellan 12 och 19 år, tar er med på
en resa genom vattnets värld. Jonglerande fiskare möter sjömän i nätet,
synkrosimmare visar upp sig medans
skridskoåkare går in på isen. Och visst
har du aldrig tidigare sett en pingvin
på en enhjuling! Längd: 90 min

AKIKKI OCH FÅGELN

SPÖKEN PÅ RYMMEN

En lekfull, mysläskig dockteaterföreställning. En portvakterska sitter varje
kväll på sin stol framför det gamla
slottet och vaktar. Det är aldrig någon
som kommer på besök, och aldrig
någon som lämnar slottet. Så vad är
det egentligen hon vaktar år efter år?
Portvakterskan vet att i slottet bor spöken! Där finns Busiga Harriet, Klumpige
Knut och Lille Skraj. Men... spöken
finns ju inte på riktigt, inte sant?
Eller....? Från 3 år. Längd: 35 min.
2022-11-21 kl 09:15 & 10:30, 35 kr

NYA SKOR
MED MOLIÈREENSEMBLEN

Charlies högsta önskan är ett par
nya skor. Så när brevet från mormor
kommer, blir han överlycklig. En rolig
och spännande föreställning med
musik, komik och magi. På sin födelsedag ska Charlie få precis vilka skor
han vill! Mormor tipsar om en viss
skoaffär, där det arbetar en mycket
speciell skomakare. Där kommer han
att få hjälp att hitta precis det han
önskar sig. Men vem är denna skomakare egentligen? Och vad är det
som mormor inte berättar? För 3-9 år.
Längd: 35 min.
2022-11-12 kl 14:00, 50 kr

GOSEGRISEN

Möt Ankafara och hennes Gosegris
i en barnsligt rolig föreställning med
mycket lek och bus. Leken är det
viktigaste redskap vi kan ge till våra
barn. Med ett sinne öppet för möjligheter och med ett flexibelt tänkande
kan livet bli något riktigt stort och
roligt för våra barn. Fån 3 år. 30 min.
2022-11-22 kl 09:30, 40 kr
2022-11-23 kl 09:30, 40 kr
2022-12-11 kl 14:00, 70 kr

forts på BARNiMALMO.SE
nästa sida >>
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forts. Hösten på Barnens Scen!
möte. Föreställningen avslutas med
en danslek med barnen, där de får
prova på att snigla som en snigel och
krypa som en myra, men också dansa
som bara sniglar och myror kan.
För 3-5 år. Längd: 40 min.
2022-11-28 kl 09:30, 40 kr
2022-11-29 kl 09:30, 40 kr

CIRKUSLABB - VISNING

Artisterna Andrea Hilario och Jenny
Nilsson bjuder in till en redovisning av
sitt labb där de under drygt en vecka
har experimenterat med musik och
akrobatik. Ett labb där de utforskar
vad som är möjligt och ifall de kan
hitta nya vägar att korsa fysiska och
musikaliska moment. Välkomna att
se sekvenser live ur deras process,
samt filmklipp och ge feedback om
lusten faller in! Längd: ca 30-40 min
Målgrupp: Vuxna, ungdomar, samt
barn i vuxet sällskap. Från 12 år.
Längd: 35 min.
2022-11-25 kl 18:00, 0 kr

TOBBE TROLLKARL ÅTERVINN ELLER FÖRSVINN!

DEN RÖDA BOLLEN, TEATER MO

Att längta, att älska, att upptäcka och
förundras. Den röda bollen för med
publiken på en poetisk resa fylld av
magi och musik. Resan rör sig mellan
dröm och verklighet, skratt och allvar.
Barnen får uppleva ett ordlöst möte
mellan musik och dockteater, alla
inkluderas oavsett ålder och språkkunskaper, och blir medskapande
med ljud och rörelser. I Teater MO:s
uppsättningar möts musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och
berättarteater – en modern scenkonst
för alla. För 2-5 år. Längd: 30 min.

Tobbe Trollkarl skapade 2018 en helt
ny show, galet underhållande och
magisk, precis som vanligt, men även
med ett budskap; RÄDDA MILJÖN! I
föreställningen går Tobbe igenom på
ett underhållande sätt VARFÖR och
HUR vi återvinner och återanvänder.
Showen är pedagogiskt upplagd men
samtidigt väldigt underhållande med
interaktion och trolleritrick och galenskaper för varje återvinningskärl, det
gör att barnens fokus hela tiden är på
topp. Från 5 år. Längd: 30 min.
2022-12-05 kl 11:00 & 13:00, 40 kr

2022-11-30 kl 09:15 & 10:30, 35 kr

GLÖMSTÄLLET

Glömstället handlar om Edvin och
hans farfar och helgen då allt förändrades. Redan när farfar hämtar fel
barn på förskolan förstår Edvin att det
här blir en helg han aldrig glömmer.
Men det visar sig att farfar är mer virrig än Edvin kunnat ana. Tillsammans
måste de två försöka hitta tillbaka
hem igen. Det är en både rolig och
spännande berättelse om vad som
kan hända när glömskan slår in.
För 5-12 år. Längd: 35 min.
2022-11-26 kl 14:00, 50 kr

MYRA & SNIGEL

En dansant och musikalisk föreställning om två små varelser och deras
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SAGAN OM VANTEN
VIBB

En vibration i rummet, inom och
mellan kroppar. Upplev en vibration
av stämningar när rörelse, rum och
ljud lekfullt samspelar i dansföreställningen Vibb – för de yngre barnen och
deras nära vuxna. Dansarna skapar
en vibe som sprids i rummet, inom
och mellan kroppar. En dansupplevelse som bjuder publiken på vibrerande
atmosfär och vaggande lugn.
För 1-5 år. Längd: 35 min.
2022-12-01 kl 09:30 & 10:30, 40 kr
2022-12-02 kl 10:00, 40 kr
2022-12-03 kl 14:00, 60 kr

Finns det hjärterum så finns det stjärterum och i en vante kan alla samsas
och få plats. Sagan om Vanten är en
folksaga från Ukraina som handlar
om den borttappade vanten som blir
till ett ombonat hem för alla som går
förbi. Den handlar också om gästfrihet
och anpassning till allas våra olikheter.
För 3-7 år. Längd: 35 min.
2022-12-08 kl 09:15 & 10:30, 40 kr
2022-12-09 kl 09:15 & 10:30, 40 kr

www.barnensscen.se

29/106/11

Malmö Puppet Days på Barnens Scen!
INTERNATIONELL DOCKTEATERFESTIVAL 29/10 - 6/11.
Upplev familjeföreställningar med professionella dockteatergrupper från många olika länder.

För program se www.barnensscen.se

BARNiMALMO.SE

17

LEK & KUL INNE
EXTREMEZONE
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

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.
På Leos Lekland finns det en stor
restaurang, 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!
Boka ditt kalas hos oss eller ta med
drömkalaset hem! Våra kalasmästare har tagit fram ett partykit som
innehåller alla Leos fina kalasprodukter - allt för ett eget drömkalas
hemma! Läs mer: leoslekland.se
Vuxna och barn under 1 år gratis.
Priser för övriga kan variera beroende
på efterfrågan, lov, helgdagar etc.
För aktuella priser besök bokningssidan. Rabatterat vid köp av 5- och 10kort samt årskort. Entrén gäller 3 tim.
OBS! Tisd. är Leo´s Sports Day: 129:-.
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
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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!
Magiska kalas! Ge ditt barn en magisk
upplevelse med sina vänner i vår värld
av sagor. Vi hjälper dig att anordna ett
kalas fyllt av lek, skratt och äventyr!
Entré: 0-2 år gratis. 2-18 år 150/165:-.
Vuxna 175/195:-. Årskort 625/750:-.
När? Tisdag-söndag kl 10-17
Butiken: Alla dagar 10-18
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se

DINOCITY LEKLAND

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.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Entré: Mån-tors 2 tim 99:-, fre 145:-.
Helg/lov 3-99 år 1 tim: 145:- (extra
timme 59:-). Boka i förväg!
När? Mån-sön kl.11-19
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

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.
Entré 1-8 år: Tis-fre 120:-, helg/lov
180:-, årskort: 1.500:-, 10-kort: 1.000:-

BUSFABRIKEN LEKLAND

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

LEKLANDSFABRIKEN,
LÖDDEKÖPINGE

JUMP TRAMPOLINPARK

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

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

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. 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 3 år 130:-.
Entrén gäller för hela dagen och föräldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.
När? Tors-fre kl 11-18, lör-sön kl 1018, höstlovet mån-fre kl 11-18
Var? Center Syd, Löddeköpinge

forts. nästa uppslag >>

forts. Lek & Kul inne
VATTENHALLEN
SCIENCE CENTER I LUND

Dekorera
och måla
keramik

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.

Ceramic and Me
Stora Nygatan 24
Malmö

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: 160:för 60 min. Boka alltid i förväg.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 072-0011885
www.sportcentersyd.se/clipnclimb/

BARNAKTIVITETER I S:T PETRI

På torsdagar har den öppna mötesplatsen Liten & stor öppet. Här kan
barn mellan 0–5 år i sällskap av vuxna
leka, skapa, sjunga, fika och umgås.
I lokalerna finns leksaker för barn upp
till förskoleåldern och material för
skapande.
Kl. 14.15 hålls en samling med
sångstund och därefter serveras fika

www.ceramicandme.com

till självkostnadspris. Tillgång till mikrougn, kyl och skötbord. Barnvagnar
parkeras i hallen, ta gärna med lås.
Följande datum är det uppehåll:
3 november och 1 december
Ingen anmälan behövs.
När? Torsdagar kl 13.30-16 (ej 3/11
& 1/12)
Var? Vid S:t Petri kyrka, Själbodg. 4 a

JAKTEN PÅ LJUSET - HÖSTLOVET
Höstlovsaktivitet/Allhelgonavandring.
Kom och leta efter ljusen i S:t Petri
kyrka som ger dig ledtrådar och leder
fram till en överrakning!
När? 29/10-6/11 kl 10-18
Var? S:t Petri kyrka, Själbodg. 4 a

Mötesplats för vuxna och barn 0–5 år

LITEN & STOR

Torsdagar kl 13.30–16
Sångstund kl 14.15
Vi leker, skapar, fikar och umgås.
3/11 och 1/12 utgår | Julavslutning 15/12
Kontakt: Tina Sjögren, tina.sjogren@svenskakyrkan.se
S:t Petri församlingshus, Själbodgatan 4a , Malmö
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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, teambuildning 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

Höstlovsaktivitet | Allhelgonavandring

JAKTEN PÅ LJUSET

29 oktober–6 november kl 10–18
Kom och leta efter ljusen i S:t Petri kyrka
som ger dig ledtrådar och leder fram till
en överraskning.

FILMTAJM!

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

Barnvagnsbio i Malmö
Nordisk Film på Mobilia i Malmö anordnar barnvagnsbio då du är välkommen att
ta med barnvagnen in i salongen.
Läs mer på www.nfbio.se/barnvagnsbio_malmo

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

Stinkisarna
HÅLL FÖR NÄSAN OCH HÄNG MED PÅ ÄVENTYR TILL STANKEBORG!

Succé för Stinkisarna ute i Europa - nu är det Sveriges tur!
Stinkisarna är lite annorlunda mot oss andra! De är gröna, småväxta och har tre runda horn på huvudet
och färdas på en flygande drake. Och så äter de sopor!
Nu har hela den härliga familjen funnit ett nytt hem i Stankeborg, som fått sitt namn för sin illaluktande
soptipp. Stinkisarna gläds åt sitt nya hem på tippen, men den elaka borgmästaren vill ha bort dem och
bygga en hiskelig betongbyggnad där. Som tur är har Stinkisarna fått massor av nya vänner i staden, så
än finns tid att rädda deras hem!
Premiär på en biograf nära dig den 30 september.

BARNiMALMO.SE
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MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
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.

vi närmare på någon av de aktuella
utställningarna tillsammans med en
kunnig och engagerad guide. För bebisar 0–15 månader och deras vuxna.
Föranmälan krävs. Biljetterna släpps 2
veckor innan varje tillfälle. Föranmälan
sker till: assistent.malmo@modernamuseet.se. Skriv ”Barnvagnsvisning”
i ämnesraden, samt ange vilken dag
och tid du önskar få biljett till.

Vi börjar med en kort familjevisning
av utställningen för att sen fortsätta
in i workshoprummet. Drop-in kl
13-16.30.

När? Se hemsidan för datum.

MALMÖ MUSEER

BABYMÅLERI
FAMILJEVERKSTAD

I vår populära Familjeverkstad skapar
barn och vuxna tillsammans. Med
utgångspunkt i någon av de aktuella
utställningarna experimenterar vi med
olika material.
Varje tillfälle har ett unikt tema och
vi bjuder på spännande uppdrag!
Biljetter: Begränsat antal platser, först
till kvarn. Barn måste ha med sig
ansvarig vuxen. För alla från 4 år.
När? Sista söndagen i varje månad,
kl 11.15–15

FAMILJEVISNING

Lär er mer om konsten tillsammans.
Familjevisningen är ett tillfälle för hela
familjen, gammal som ung, att ta del
av våra aktuella utställningar och
fundera kring konsten i museet.
Ca 45 min. Rek från 4 år.
Biljetter till visningen hämtas i receptionen innan den börjar. Begränsat
antal platser, först till kvarn.
När? Näst sista söndagen varje
månad, kl 13

BARNVAGNSVISNING

Även små bebisar kan titta på konst!
Barnvagnsvisningarna på Moderna
Museet Malmö sker i lugnt tempo
där bebisarna bestämmer takten.
Fritt fram för krypande, jollrande och
skrikande bebisar samtidigt som du
som vuxen får en introduktion till konsten i museet. Under visningen tittar
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Nu ger vi chansen för de allra minsta
att bekanta sig med konstnärliga
uttryck och måla med hela kroppen.
Räkna med mycket skratt och kladd!
Vi skapar tillsammans och målar
med ekologiska ätbara färger av
bovete, gurkmeja, rödbeta, lingon och
vetegräs. Bebisarna får upptäcka och
utforska färgerna med såväl syn som
känsel och smak. För bebisar 0–15
månader. Kostnad: 120 kr per barn.
Begränsat antal platser, föranmälan
krävs! Biljetterna släpps kl 12 en
vecka innan varje tillfälle. Anmälan till:
assistent.malmo@modernamuseet.se.

När? Öppet tis-sön kl 11-17 (ons
11-19),
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

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 - ett
experimentarium fyllt av spännande
aktiviteter. Ubåt och mycket annat.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri
entré, vuxen 40:-, student 20:-, gäller
för flera museer på Slottsholmen.
Museet har öppet tis-sön kl 11-17 (tors
11-19), stängt måndagar.
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

När? Se hemsidan för datum.
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

Stängt för byte av utställning 5-30/9.
Under helger och skollov kan du
besöka vår verkstad där du möter
våra duktiga pedagoger. Vi arbetar
med material, tekniker och tematiker
från den pågående utställningen. På
vardagar är du välkommen in för en
stunds skapande på egen hand. Det
är alltid gratis, och du får ta med det
du skapat hem.
Helger 1/10-3/12: Vi inspireras av
utställningen I Staden Växer Ett Fält
och testar olika material och tekniker.

FILM

PROVA PÅ PROGRAMMERING

Prova-på-programmering varvas med
programmeringsträning med Malmö
Kreospaceförening. Skapa ett eget
program till roboten och kör den på
våra banor med olika utmaningar.
Programmeringen sker med Lego
mindstorms EV3-robotar. Från 9 år, är
du yngre ta med en förälder som kan
hjälpa till. Läs mer på hemsidan.
När? 19/9, 24/9, 1/10, 8/10, 29/10,
5/11,12/11 kl 13-16
Var? Studiesalen på Slottsholmen,
Malmöhusvägen 6

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:pensionär 70:-, student 45:-.
Öppettider 16/9-30/4:
Mån stängt. Tis, ons, fre kl 12-16, tors
kl 12-20 och sön kl 10-16.
Under skollov utökade öppettider.

FAMILJEVERKSTÄDER

Kom till våra Familjeverkstäder med
pyssel för barn på olika teman. Ingår i
entréavgiften. Drop-in. Från 5 år.
Du hittar oss i Verkstan, intill lekutställningen. I höst erbjuder vi dessa
Familjeverkstäder:

SCANDINAVIAN DESIGN, MÅLA
PÅ GLAS

Prova att måla med glasfärg. Komponera ditt eget mönster med fina färger

på en värmeljusstake att ta med hem.
När höstmörkret sänker sig och ljuset
tänds får färgerna liv! Gå gärna en
inspirationsrunda på egen hand i vår
nyöppnade designutställning Scandinavian Design of Everyday Life, innan
pysslet börjar.
När? lör 1/10 kl 13-14.30

PIPPI-PYSSEL, PAPEGOJAN
ROSALINDA

Kombinera gärna ett besök på egen
hand i vår Pippi Långstrump-utställning med att pyssla i verkstan. Idag
gör vi egna papegojor, inspirerade av
papegojan Rosalinda från Pippi på de
sju haven.
När? lör 15/10 kl 13-14.30

LÄSKIGA VARGLAPPAR

I Måketorpsboden från 1700-talet
hänger gåtfulla och lite skrämmande
varglappar, målningar som användes
vid jakt på varg. I dagens familjeverkstad får alla testa att göra sin egen
variant att ta med hem.
När? lör 12/11 kl 13-14.30

forts. nästa sida >>

Kul för barn

på Malmö Museer
Två byggnader fyllda med
spännande utställningar och
aktiviteter för barn och familj.
En riktig ubåt, inomhuslekplats, ett stort akvarium,
experimentarium och mycket
mer.
Fri entré för barn 0–19 år.

Malmö Museer
BARNiMALMO.SE
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MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

FILM

forts. Kulturen
i Lund
MUSIK
LEKUTSTÄLLNING PIPPI

Inspirerad av Astrid Lindgrens böcker
om Pippi Långstrump! Pippi 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. Utställningen kommer att visas fram till februari 2023.

©The Astrid Lindgren Company™️.
Illustrated by Ingrid Vang Nyman.
Foto: Jessica Ljung, Kulturen

TM

en lekutställning

Förlängd, visas t o m 26 februari 2023

KULTUREN I LUND
Tegnérsplatsen 6 | www.kulturen.com
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TEMALEKPLATSER
Visste du att ett tjugotal av Malmös lekplatser
är temalekplatser med unika, specialbyggda
attraktioner som följer ett visst tema?
Vilka har ni besökt?

☑

a Afrikaparken, Bunkeflostrand
a Bondgårdslekplatsen, Videdal
a Cirkuslekplatsen, Nydala
a Djungellekplatsen, Bunkeflostrand
a Djurlekplatsen, Beijers park
a Fiskelekplatsen, Möllevågen
a Fågellekplatsen, Tygelsjö
a Hav- och strandlekplatsen, Hammars park
a Hyllie vattenpark, Hyllie
a Mary Anderssons lekplats, Sorgenfri
a Musiklekplatsen, Augustenborg
a Nangijalalekplatsen, Oxie
a Rymdlekplatsen, Lindeborg
a Rörelselekplatsen, Enskifteshagen
a Sagolekplatsen, Stadsbiblioteket
a Skogslekplatsen, Rönneholmsparken (under ombyggnad)
a Sollekplatsen, Varvsparken Västra Hamnen
a Spindellekplatsen, Pildammsparken
a Spirallekplatsen, Magistratsparken
a Teaterlekplatsen, Pildammsparken
a Trädgårdslekplatsen, Gyllins Trädgård
a Vattenlekplatsen, Rosengård
a Äventyrslekplatsen, Kroksbäcksparken
a Öresundslekplatsen, Ribersborg
Googla på "temalekplatser malmö" för mer info och adresser.

DET FINNS
ALLTID NÅGOT
KUL ATT FIRA!
22 September
Internationella bilfria dagen
25 September
Äpplets dag
28 September
Skolmjölkens dag
29 September
Alla soffpotatisars dag &
Internationella pussdagen
2 Oktober
Gräddtårtans dag
3 Oktober
Skolfotografiets dag
4 Oktober
Kanelbullens dag
8 Oktober
Musikens dag
11 Oktober
Internationella flickdagen
15 Oktober
Internationella dagen för
att tvätta händerna
18 Oktober
Chokladmuffinsdagen
27 Oktober
Internationella nalledagen
31 Oktober
Grannens dag & Halloween
7 November
Kladdkakans dag
11 November
Chokladens dag
13 November
Fars dag
21 November
Musikfri dag
27 November
Kattens dag &
Första advent
BARNiMALMO.SE
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Tips för lugna hemmadagar
Ny upp
datera

d versio
n!

BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER

Bibblix är en kostnadsfri app för barn
6-12 år. I Bibblix finns över 2500 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
Ukrainska NY T T!
www.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. Kolla vad som finns hemma:
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/malmo/
MALMÖ Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis-tors kl 12-18, fre 12-17.

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
Lagersaldo över vad som finns hemma för utlåning på hemsidan!

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 fritids
gårdar (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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FÖR

SPORTIGT NÖJE
PÅ BIBLIOTEKEN
BELLEVUEGÅRDSBIBLIOTEKET

HUSIEBIBLIOTEKET

LINDÄNGENBIBLIOTEKET

BABYBOKPRAT MED BVC

BARNENS VERKSTAD

Bokprat med BVC och öppna förskolan i Husie. BVC-sköterskor och
barnbibliotekarier från Husiebiblioteket tipsar om föräldralitteratur och nya
pekböcker.

SPORT & RÖRELSE
BAD

RÄVENS BOKKLUBB

För dig mellan 8-9 år. Vi träffas på
måndagar under hösten och pratar
om boken vi har läst, pysslar och fikar
tillsammans.
2022-10-03
2022-10-17
2022-10-31
2022-11-14

kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16

2022-10-01 kl 10.30-13
2022-11-05 kl 10.30-13

Kom och var med på olika läsaktiviteter som boktips, högläsning, tävlingar
- du kan vara med och påverka!

2022-10-03 kl 14-16
2022-10-17 kl 14-16
2022-10-31 kl 14-16
2022-11-14 kl 14-16
2022-11-28 kl 14-16

SAGOSTUND MINI

HÖSTLOV: LILLA VILDA TEATERN

TV-SPELSFREDAG

2022-10-07 kl 10
2022-11-11 kl 10
2022-12-02 kl 10

2022-10-31 kl 14-14.30

2022-09-23
2022-09-30
2022-10-07
2022-10-21
2022-10-28
2022-11-11
2022-11-18
2022-12-02

TEATER, DANS
& MUSIK
BESÖK KÖPENHAMN

HÄNG PÅ HUSIEBIBBLAN

Under hösten möts vi varannan vecka
för en sagostund! För barn 3-5 år.
2022-09-20 kl 10
2022-10-04 kl 10
2022-10-18 kl 10
2022-11-01 kl 10
2022-11-15 kl 10
2022-11-29 kl 10

Häng på på bibblan. Vi pysslar, spelar
brädspel, tv-spel, pärlar och mycket
mera. För alla ca 8-16 år.

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR

Sagostund för små öron, vi läser
sagor och sjunger för barn 1–2 år.

MUSIK

Planeten - Teaterföreställning för
barn 3–8 år. En rolig och musikalisk
teater om klimat och social hållbarhet.
Anmälan krävs.

SAGOTSTUND PÅ ARABISKA

SAGOSTUND OCH FIRANDE

Välkomna till en sagostund i bibliotekets magiska sagorum. Amina läser
sagor och sjunger på arabiska.
För barn 3–5 år.

Alfons Åberg 50 år. Vi läser sagor om
Alfons Åberg tillsammans. Efter sagostunden finns pyssel, tipspromenad
och annat roligt! Anmälan krävs.

2022-09-27 kl 10
2022-10-25 kl 10
2022-11-22 kl 10

2022-10-14 kl 15-15.30

UGGLANS BOKKLUBB

Ugglans bokklubb för dig mellan 10
och 12 år. Vi träffas på måndagar under hösten och pratar om boken vi har
läst, pysslar och fikar tillsammans.
2022-09-26
2022-10-10
2022-10-24
2022-11-07
2022-11-21

kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16

SAGOFEN ISADORA:
KALAS ALFONS ÅBERG!

Kom och se Sagofen Isadoras
teaterföreställning Kalas Alfons Åberg!
För barn 3-5 år i vuxens sällskap.
Anmälan krävs.
2022-11-01 kl 15-15.30

BARNiMALMO.SE

SAGOSTUND PÅ ARABISKA

Amina läser sagor på arabiska tillsammans med barnen. För barn i åldern
3–5 år. Anmälan krävs.
2022-10-07 kl 10-10.30

SAGOSTUND PÅ SVENSKA

För barn 3-5 år. Vi läser tre bilderböcker tillsammans som passar barn i
åldern 3–5 år. Anmälan krävs.
2022-09-30 kl 10-10.30
2022-10-14 kl 10-10.30
2022-10-28 kl 10-10.30
2022-11-11 kl 10-10.30
2022-11-25 kl 10-10.30

SMÅTTINGSAGA

Kom och lyssna på en saga som
berättas för de minsta barnen. För
barn mellan 1-2 år och deras vuxna.
2022-09-23 kl 10
2022-10-21 kl 10
2022-11-18 kl 10
2022-12-02 kl 10

PÅ S

LÄSONSDAG

2022-09-21
2022-09-28
2022-10-05
2022-10-12
2022-10-19
2022-10-26
2022-11-02
2022-11-09
2022-11-16
2022-11-23
2022-11-30

SAGOSTUND
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2022-09-20 kl 10
2022-09-27 kl 10
2022-10-04 kl 10
2022-10-18 kl 10
2022-11-08 kl 10
2022-11-22 kl 10

Kom och klipp, rita, bygg, klistra,
skapa och låt fantasin flöda! Alla är välkomna, gärna barn och deras vuxna.

kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16
kl 15 -16

FES

På fredagar plockar vi fram vårt Playstation och vårt Xbox och spelar nya
spännande spel.
För barn och unga 7-15 år.
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16
kl 14 -16

FILM

MASTEN2
ASTRIDS GULDKORN

De mest populära sångerna från
Astrid Lindgrens sångskatt. En sångoch musikföreställning för barn 3-5 år.
Anmälan krävs.
2022-11-18 kl 10

BABYRYTMIK

En mysig stund med sång, rörelser
och musik. För bebisar från 4 månader. Även äldre syskon är välkomna.
Anmälan krävs.
2022-10-24 kl 15.30
2022-12-02 kl 10.30

Bibblix är läsappen för dig 6–12 år som vill
få boktips och välja själv vad du vill läsa.
Ladda ner den idag på bibblix.se

Psst… appen är uppdaterad
med massor av bra funktioner!

Biblioteken i Malmö

SPORTIGT NÖJE

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ BIBLIOTEKEN
SMÅBARNSCAFÉ

Öppet hus, fika och lek.

forts. MASTEN2
2022-11-07 kl 9.30-10.30
LILLA VILDASPORT
TEATERN & RÖRELSE
SMÅBARNSCAFÉ
Svampen - En rolig och fantasifull
Musik och sagor för de minsta.
BAD för barn
musikteaterföreställning
1-4 år. Anmälan krävs.
2022-09-30 kl 10

SAGOFÉN ISADORA:
KALAS ALFONS ÅBERG!

2022-11-14 kl 9.30-10.30

SMÅBARNSCAFÉ

Öppet hus, fika och lek.
2022-11-21 kl 9.30-10.30

TEATER, DANS
SMÅBARNSCAFÉ
& MUSIK
Musik och sagor för de minsta.
2022-11-28 kl 9.30-10.30
BESÖK
KÖPENHAMN
2022-10-07 kl 10
Teaterföreställning för barn 3-5 år.
Efter Gunilla Bergströms älskade
barnboksklassiker Kalas Alfons Åberg!
Anmälan krävs.

SMÅBARNSCAFÉ

SAGOFÉN ISADORA:
ÄPPEL PÄPPEL

Öppet hus, fika och lek.

2022-12-05 kl 9.30-10.30
MUSEER &
STADSBIBLIOTEKET
2022-11-11 klUTSTÄLLNINGAR
10
Teaterföreställning för bebisar.
Anmälan krävs.

MUSIK

SAGOSTUND

Vi läser, spelar och sjunger.
För barn 3-5 år. Anmälan krävs.
2022-11-22 kl 10

SMÅSAGOR

Vi läser, spelar och sjunger.
För barn 1-2 år.

En mysig stund där vi läser sagor,
ramsar och sjunger tillsammans.
Vi tipsar om våra favoritböcker för
de små. Anmälan krävs.
2022-09-29 kl 9.30-10
2022-10-27 kl 9.30-10
2022-11-10 kl 9.30-10

2022-09-27 kl 10
2022-11-08 kl 10

BARNENS VERKSTAD - LÖRDAG

OXIEBIBLIOTEKET

2022-10-22 kl 11-12.30
2022-10-22 kl 14-15.30
2022-11-26 kl 11-12.30
2022-11-26 kl 14-15.30

FAMILJEBIO

Filmvisning för barnfamiljer.
2022-09-24 kl 11
2022-10-02 kl 11
2022-11-12 kl 11
2022-12-03 kl 11

SMÅBARNSCAFÉ

Öppet hus med fika och lek.
2022-09-26

SMÅBARNSCAFÉ

Musik och sagor för de minsta.
2022-10-03 kl 9.30-10.30

SMÅBARNSCAFÉ

Öppet hus, fika och lek.
2022-10-10 kl 9.30-10.30

SMÅBARNSCAFÉ

Musik och sagor för de minsta.
2022-10-17 kl 9.30-10.30

SMÅBARNSCAFÉ

Öppet hus, fika och lek.
2022-10-24 kl 9.30-10.30
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BABYBOKPRAT 0-1 ÅR

BARNiMALMO.SE

Skapa och pyssla i magiska verkstaden på Kanini. För barn 3–8 år.

BARNENS VERKSTAD 6-8 ÅR

Skapa och pyssla i magiska verkstaden på Kanini. För barn 6–8 år.
2022-09-28 kl 15.30-17
2022-11-02 kl 15.30-17
2022-11-30 kl 15.30-17

DRAG QUEEN STORY HOUR

Sverige Normkritiska berättelser för
barn mellan 2 och 4 år tillsammans
med Lady Busty och Miss Shameless.
Anmälan krävs.
2022-09-24 kl 14.30-15

DRAG QUEEN STORY HOUR

Sverige Normkritiska berättelser för
barn mellan 4 och 7 år tillsammans

med Lady Busty och Miss Shameless.
Anmälan krävs.
2022-09-24 kl 14.30-15

PÅ STRANDEN

DRAG QUEEN STORY HOUR

Sverige Normkritiska berättelser för
barn mellan 2 och 4 år tillsammans
med Lady Busty och Miss Shameless.
Anmälan krävs.
2022-10-29 kl 14.30-15

DRAG QUEEN STORY HOUR

Sverige Normkritiska berättelser för
barn mellan 4 till 7 år tillsammans
med Lady Busty och Miss Shameless.
Anmälan krävs.

FESTIVALER & MARKNA

2022-10-29 kl 14.30-15

JAG GÅR UPP MED SAGOFÉN
ISADORA
En föreställning för barn mellan
1- 2,5 år. Anmälan krävs.
2022-12-03 kl 11-11.30

FILM

LÄR DIG TECKNA

Lär dig teckna med Jonna Björnstjerna. Vill du rita läskiga vampyrer och
tjocka kaniner? För dig mellan 6-8 år
på Kanini. Anmälan krävs.
2022-10-31 kl 11-13

LÄR DIG TECKNA

Lär dig teckna med Jonna Björnstjerna.
Vill du rita läskiga vampyrer och
tjocka kaniner? För dig mellan 9-13 år
på Balagan. Anmälan krävs.
2022-10-31 kl 14 -16

SAGOSTUND PÅ PERSISKA

En mysig sagostund där vi läser sagor
på persiska.
2022-11-27 kl 14 -15

SJUNG MED DITT BARN!

Musikstund för barn 0–1 år och deras
vuxna med Anna Cederquist, musiker
och musikpedagog. Anmälan krävs.
2022-10-21 kl 10-10.30
2022-11-15 kl 10-10.30

SKRÄCKSKRIVARVERKSTAD
DÄR ALLA LYCKAS!

Höstlovsmys med författaren Thomas
Halling. Han berättar om sig, om sitt
skrivande och om hans snart hundra
böcker. För barn 9-13 år.
2022-11-02 kl 13-16

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

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

BARNiMALMO.SE
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SKÄRMFRI ZON
HELA HÖSTEN!
För oss på Leo's 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, särskilt när regnet faller.
Välkommna in till oss hela hösten!

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

