
SOMMAR I 
BÅSTADS KOMMUN!

FÖR BARN OCH UNGA



Sommar i Båstads kommun!

För barn och unga!

Fira nationaldagen i Boarp! Det blir allsång, gamla lekar och skattjakt. 
Dessutom kan du gå på Sagofen Isadoras föreställning Kalas Alfons 
Åberg!, baserad på Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker 
(ålder 3-5 år).

Nationaldagsfirande i Hembygdsparken i Boarp
Torsdagen 6 juni, kl. 14.00-16.00

Måndagen 17/6 och tisdagen 18/6
Föreställning kl. 13.00 och workshop kl. 14.30

Bach in the street - streetdance och violin i 
skön förening! 

Föreställning kl. 13.00 med efterföljande samtal på Dalmanska 
tomten i Båstad, vid kyrkan och Turistbyrån. Workshop kl. 14.30 i 
Strandängsskolans idrottshall i Båstad. Skyltar kommer att finnas.

Bach in the street är en föreställning där två av Sveriges främsta 
artister inom sina respektive genrer möts: violinvirtuosen och 
Bachspecialisten Semmy Stahlhammer och streetdansaren Maele 
Sabuni som vunnit flera prestigefyllda priser. 

KOSTNADSFRITT!

Programmet kan komma att ändras. 
Håll utkik på www.bastad.se



Sommarkulturskolan
Kulturskolan i Förslöv, Bokesliden 20
FÖRANMÄLAN till Helene Steinlein, 
helene.steinlein@bastad.se eller 076-887 40 28. 
Vi kommer att kunna erbjuda skjuts i en mindre buss för de 
som behöver detta. 
Håll utik efter mer information på www.bastad.se.

Onsdag 19/6 och torsdag 20/6  kl. 10.00-11.30 
Prova på drama/teater! För dig som ska börja årskurs 3-4. 
Lärare/pedagoger: Celia Hakala, teater, och Karin Rylander, 
drama.

Onsdag 26/6 och torsdag 27/6 kl. 10.00-15.00
Prova på att dansa, sjunga eller spela teater! För dig som ska 
börja eller går på högstadiet. Du väljer själv om du vill prova 
på allt eller bara vissa delar. Lärare/pedagoger:  
Katla Nelander, dans, Hanneke Vos, sång, Celia Hakala,  
teater.

Onsdag 3/7 och torsdag 4/7 kl. 10.00-15.00
Prova på musikal! För dig som ska börja eller går på  
högstadiet. Du deltar båda dagarna i sin helhet. Lärare är 
Katla Nelander, dans, Hanneke Vos, sång, Celia Hakala,  
teater.

Sommarsimskola på Malenbadet
Simskola för alla barn födda 2012 och 2013. Välj mellan 
plask & lek, nybörjare, fortsättning, teknik och märkes- 
tagning. Du hittar mer information och anmälningsblankett 
på www.bastad.se. Vid frågor kontakta Mia Lundström, 
mia.lundstrom@bastad.se, 0431-770 26.

Period 1: vecka 26-27, 24 juni-5 juli

Period 2: vecka 28-29, 8 juli-19 juli

Period 3: vecka 30-31, 22 juli- 2 augusti



Sommarkurs i måleri och skapande
8-10 juli, 15-17 juli, 22-24 juli, kl. 12.00-16.00, 
Båstads bibliotek. Ålder cirka 14-18 år. 
FÖRANMÄLAN till Helene Steinlein, 
helene.steinlein@bastad.se eller 076-887 40 28.

Gosedjursövernattning 
Fredagen den 12 juli kl. 16.00, Båstads bibliotek.
För vuxna och barn från 3 år.
Antalet platser är begränsade. 
FÖRANMÄLAN på Båstads bibliotek eller 0431-770 88.

Välkommen till biblioteket med ett gosedjur för att titta på  
Gosegrisen, en föreställning med teatergruppen Friscenkonst. 
Efter teatern hjälps vi åt att bädda ner gosedjuren som får sova 
över på biblioteket. Dagen efter kan gosedjuren hämtas  
kl. 10-14. Varje gosedjur får med sig ett eget fotohäfte där  
barnen kan se vad deras älsklingar hittat på under natten. 

Trygghet och kreativitet lägger grunden för den här kursen 
snarare än teknisk skicklighet eller prestation. Vi kommer att 
ha en paus med något att äta och dricka vid varje tillfälle. 

Kvinnan är ett genomgående tema i kursen, kvinnan i konsten, 
som konstnär och den kvinnliga blicken. Kursledaren kommer 
att ha mindre föreläsningar där hon berättar om och visar 
bilder av kvinnliga konstnärer genom historien. Du väljer själv 
hur många tillfällen du vill delta.



Dockteater Månstjärnan
Måndagen 15 juli, kl. 15.00, Båstads bibliotek.
För alla åldrar. FÖRANMÄLAN till Helene Steinlein, 
helene.steinlein@bastad.se eller 076-887 40 28

Legoevent
Fredagen 16 augusti, kl. 10-16, Båstads bibliotek.
För alla åldrar.
Kom och bygg så mycket lego du vill!
Fredagen den 16 augusti kommer Bremlerbricks omåttligt 
populära legoevent till Båstads bibliotek. Två ledare finns på 
plats för att guida legobyggare, svara på frågor, bidra med 
kunskap och hålla i byggtävlingar och olika aktiviteter på 
plats. Stort legohav av 100 kg blandade bitar!

Ha kul med oss i 
sommar!

Dockteater Månstjärnan kommer till Båstads bibliotek och  
bjuder på fantastiska berättelser fyllda av humor och spänning. 

Kulturhotellet - måla graffiti!

Vecka 30. Håll utkik efter mer 
information på www.bastad.se

Utställning i KonstGalleriet - Ung Konst - 
Lisa Isabelle Jansson
18 juni - 7 augusti, Båstad Konstgalleri, Båstads 
bibliotek. Utställningen är öppen under bibliotekets 
ordinarie öppettider.



Pyssel på biblioteket

Vecka 25

Tisdag 18/6: Pärla nyckelring, magnet eller något 
annat roligt.
Torsdag 20/6: Gör en drömfångare

Vecka 26

Tisdag 25/6: Hoppande Grodan - lär dig vika  
japanska pappersfigurer
Torsdag 27/6: BlueBots - programmera, bygg banor 
och ha roligt med de små robotarna

Vecka 27

Tisdag 2/7: Vi gör SLAJM! 
Torsdag 4/7: Bluebots - programmera, bygg banor 
och ha roligt med de små robotarna

Tisdagar och torsdagar vecka 25-27, 
kl. 11-12 och kl. 13-14, Båstads bibliotek.
Antalet platser är begränsade. 
FÖRANMÄLAN på Båstads bibliotek eller 0431-770 88



Folkmusikens dag
Söndagen 25 augusti, kl. 13.00-16.00
Hembygdsparken i Boarp

Fira folkmusikens dag i Hembygdsparken i Boarp! Det blir allsång, 
sånglekar och massa annat kul.

Sommarboken 
1 juni - 31 augusti

Välkommen att vara med i sommarens läsäventyr! Låna 
och läs 5 böcker i sommar under perioden juni-augusti. 
Du ska kunna läsa själv och inte vara äldre än 20 år. När 
du har läst fem böcker så skriver du kort vad du tycker om 
dem i sommarbokshäftet. Välj vilken bok du tyckte bäst 
om till ett boktips som vi sätter upp på biblioteket. Sedan 
lämnar du häftet på ditt närmaste bibliotek och väljer vad 
du vill ha för presentbok. Hämta ett sommarbokshäfte på 
ditt närmaste bibliotek.

Läs mer på www.bibliotekfh.se
Låna och läs böcker 

i sommar!

Produktion: Kommunikationsavdelningen, Båstads kommun
Med reservation för ändringar och feltryck.



Båstads kommun
Vångavägen 2, 269 80 Båstad
Telefon: 0431- 770 00
E-post: bastads.kommun@bastad.se
Webb: www.bastad.se

@Bastadskommun

@Bastadskommun

Följ Båstads kommun i 
sociala medier!

@kulturskolanbastad


