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PROGRAM



WORKSHOP med LERA
Tisdagen den 29 oktober kl 13.00 - 15.00
För tjejer och killar 7 -14 år.
Idag får du dreja din egen skål, kopp
eller fat.
Fredagen den 8 november
kl 15.30 - 17.00

Torsdagen den 14 november
kl 16.00

Tisdagen den 29 oktober
Kl 15.00 - 15.45 för dig 8 - 12 år
Kl 16.00 - 16.45 för dig 12 - 14 år

Nu är det dags för dig att glasera ditt
verk, välja färg.

Idag hämtar du ditt färdiga verk.
Anmäl till Teknik och

service, tel 770 26 eller maila mia.lundstrom@bastad.se. OBS! Begränsat
deltagarantal! Anmäl dig i tid!!

Torekov Art Center, www.visit-torekov.com/l
Bil från Torekov - Kör mot Båstad, sväng till höger vid skylten PÅARP 5,

du hittar Torekov Art Center efter ca 1 km i vägkorsningen.
Bil från Båstad - Kör mot Torekov, passera Hov och Ängalag, kör upp för backen,
sväng till vänster vid skylten PÅARP 5, du hittar Torekov Art Center efter ca 1 km
i vägkorsningen.

Prova på yoga. Passet börjar med en enkel andningsövning, sen gör man lite olika
yogarörelser som bygger främst på att kunna fokusera. Avslutningsvis gör man
en avslappningsövning där man ligger helt still och bara vilar. Yogan inbjuder till
ett vänligare förhållningssätt både till sig själv och andra, utan krav på prestation.
Den stora utmaningen är att vara still, kunna lyssna både på instruktionerna och
sitt andetag.

Anmäl till Shala Hala
Yogaskola, www.hallavara.nu. Registrera dig och boka in dig. OBS! Begränsat
deltagarantal! Anmäl dig i tid!!

Shala Hala Yogaskola och studio, Boarpsvägen 133, Boarps handelsby

Anmälan och info:

Arrangör:
Hitta hit:

Anmälan och info:

Arrangör:

senast torsdagen den 24 oktober

senast tisdagen den 29 oktober

Prova på YOGA



BARNTEATER
Torsdagen den 31 oktober kl 16.00

Måndagen den 28 oktober, tisdagen den 29 oktober och onsdagen
den 30 oktober kl 18.00 - 19.30

För tjejer och killar 4 - 8 år, äldre går också bra
Sagopedagogen Camilla Ek kommer till biblioteket i Båstad.

Föranmälan till Båstad bibliotek, tel 770 88 eller på Båstads
bibliotek. OBS! Begränsat deltagarantal! Anmäl dig i tid!!

Båstads bibliotek

Torekovs IK bjuder in alla barn från 6 år och uppåt att gratis prova på att spela
padel. Instruktörer finns på plats, racket och boll lånar du av oss.
Ingen föranmälan.

Torekovs IK, Björn Broberg, tel 0431 - 31 10 53 eller 0701 - 47 47 49.

Anmälan och info:

Arrangör:

Info:

Prova på PADEL

Välkomna till Sagoskogen Liten och Stor

Låt oss se vem som idag här bor

Ett äventyr väntar i närmaste snår

låt oss höra hur det går.



Barn- och ungdomsSPA
Måndag - torsdag 28 - 31 oktober kl 09.30-17.00
Torekovs Warmbadhus

Onsdagen den 30 oktober kl 14.00 - 17.00
Lilla gympasalen Förslövs skola

Måndagen den 28 oktober kl 17-18.30
för flickor 10-15 år
Tisdagen den 29 oktober kl 17-18.30
för pojkar 13-15 år
Torsdagen den 31 oktober kl 17-18.30
för pojkar 10-12 år

Välkomna alla barn och ungdomar 6-17 år för sköna spabehandlingar.
Bada örtbad med eller utan tångruska och få massage efteråt eller dela en Duo-
behandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te eller choklad-
mjölk. Se mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Bjäre Bågskyttesällskap bjuder in alla barn från 7 år och uppåt att gratis prova
på bågskytte. Instruktör finns på plats och båge lånar du av oss.
Ingen föranmälan.

Bjäre Bågskyttesällskap, Benny Manecke, tel 0733 - 99 03 06

Västra Karups IF bjuder in pojkar och flickor
10-15 år som vill prova på fotboll. Alla är väl-
komna till fotbollsträning på Västra Karups
idrottsplats. Träningen är kostnadsfri.

Besök Västra Karups IF:s
hemsida www.vkif.se.

Prova på BÅGSKYTTE

Vi spelar FOTBOLL

Info:

Anmälan och info:

Foto: Torekovs Warmbadshus



BAMSEGYMPA o DANS
Tisdagen den 29 oktober kl 17.15 - 18.00

Onsdagen den 30 oktober kl 17.30 - 18.15

Onsdagen den 30 oktober kl 18.30 - 19.30

Onsdagen den 30 oktober
kl 10.00-12.00 eller kl 13.00-15.00

Bamsegympa 3 -6 år. Hinderbana för de allra minsta med Bamse och hans vänner
Föräldrar får närvara. Ledare Terese Hedlund, tel 0725 - 33 35 98.

Dans för alla 9 - 12 år. Anpassad koreografi till senaste musiken. Ledare Terese
Hedlund, tel 0725 - 33 35 98.

Dans och styrka för alla från 14 år och uppåt. Enkel koreografi till medryckande
mysol. varvat med styrka och kondition.
Ledare Terese Hedlund, tel 0725 - 33 35 98.

Östra Karup MoG.

För Dig mellan 8 - 13 år

Nu har du chansen att träffa Henrik livs
levande och skapa egna monster och
väsen tillsammans med honom. Henrik
Jonsson har illustrerat succébokserien
PAX.

Föranmälan till Båstads
bibliotek, tel 770 88 eller på Båstads
bibliotek.
OBS! Begränsat deltagarantal!
Anmäl dig i tid!!

Båstads bibliotek

Arr:

Anmälan:

Arrangör:

WORKSHOP
TECKNING
med PAX-illustratören

HENRIK JONSSON



YOUMP i Helsingborg
Onsdagen den 30 oktober kl 14.00 - 16.00
Yoump är en stor sport och nöjesarena i Helsingborg där gravitationslagen har
upphört att existera. Explore gravity och känn den totala rörelsefriheten i en
lokal med trampoliner från vägg till vägg.

Här kan du testa freeyoump, foampit, dodgeball, airtrack, slackline, bigairbag, the
wall, slamdunk, battlebeam och high performance. Här finns också shop och café

Det finns ingen åldersgräns men barn 0-10 år får endast besöka Yoump i sällskap
med vuxen. Vuxna får åka med bussen gratis, men får stå för inträdet själva.

OBS!! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn som
gäller. Buss och inträde och strumpor ingår. Ledare medföljer.

Bussen hämtar Östra Karups skola kl 12.10, Båstad Lyckantorget kl 12.20, Hovs
kyrka kl 12.30, Torekovs skola kl 12.40, Västra Karups skola kl 12.50, Grevie
Bjäre kvarn kl 13.00 och Förslövs skola kl 13.10. Hemfärd kl 16.00.

Båstads kommun, Teknik och service, tel 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se.
ANMÄLAN och info:



Prova på GOLF

LÄSKIG
HÖGLÄSNING

Tisdagen den 29 oktober och torsdagen den 31 oktober
kl 13.00 - 14.30

Torsdagen den 31 oktober
kl 10.30 - 11.00
Båstads bibliotek

Prova på golf med Bjäre Golfklubbs pro Steven Jeppesen. Tränaren går igenom
grunderna och ni ges möjlighet att själva prova på. För alla barn och unga från
7 år och uppåt.

Bjäre Golfklubb, Steven Jeppesen, tel 0431 - 36 10 53.

Mats Johansson, bibliotekare i Båstad, läser
högt ur sin senaste bok “Robot C2P2”, även ur
andra läskiga historier i skräck- och SciFi-genren.

Alla från 12 år och uppåt är välkomna.
Ingen föranmälan krävs.

Alla är välkomna.
Båstads bibliotek

Info och arrangör:

Arr:



BOWLING
Tisdagen den 29 oktober och
torsdagen den 31 oktober
kl 13.00 - 15.00

Tisdagen den 29 oktober kl 11.00-12.00

Arr:

Info:

Xbowl Båstad, se www.xbowl.se.

Varmt välkommen att prova på friidrott med Båstads GIF på Örebäcksstadion
(nya friidrottsanläggningen).
För alla 10 - 14 år (inga förkunskaper krävs). Tänk på att träningen är utomhus,
ta gärna med vattenflaska.

Båstads GIF, tel 0734 - 33 68 02

Prova på FRIIDROTT

SJÄLVFÖRSVAR för tjejer

Alla kan bowla... gammal som ung,
proffs som nybörjare. Xbowl's topp-
moderna utrustning och automatiska
poängräkning gör spelet enkelt.
Givetvis har vi automatiska staket som
hindrar de minsta från att slå kloten i
rännan.

Max 4 per bana, max 1 vuxen.

Tisdagen den 29 oktober, onsdagen den 30 oktober och torsdagen
den 31 oktober kl 10.00 - 11.30
Båstad Budoklubb arrangerar självförsvarskurs för tjejer 9 - 16 år, Båstad
Budolokal på Hallandsvägen 19 i Båstad. Ta långärmad tröja på dig.

haavimb@telia.com, senast dagen innan.Anmälan och Info:



Prova på INNEBANDY
Lördagen den 26 oktober och lördagen den 2 november
kl 08.45 - 10.00

Tisdagen den 29 oktober kl 10.00-12.00
Båstad Bibliotek

Måndagen den 28 oktober, tisdagen den 29 oktober och onsdagen
den 30 oktober kl 18.00-20.00
Luftvapenhallen Strandängsskolan i Båstad

POSTAPOKALYPTISK
LEKSAKSWORKSHOP

HÖSTLOVSSKYTTE

Har du någon leksak som är trasig eller som du tröttnat på?`Ta med dig den till
biblioteket och gör en ny cool grej med hjälp av sladdar, skrot och ståltråd eller
sprayfärg. Bara fantasin sätter gränser! Du behöver ha oömma kläder på dig.
För dig mellan 6 - 12 år (de yngsta barnen gärna i föräldrars sällskap)

Föranmälan till Båstads bibliotek, tel 770 88 eller på
Båstads bibliotek. OBS! Begränsat deltagarantal! Anmäl dig i tid!!

Båstads bibliotek

Kom ner till vår luftskyttehall och prova på luftgevär.
En serie är 25 skott. Ingen anmälning krävs. Luftvapenhallen
ligger i Strandängsskolan mitt emot idrottshallen.

Tobias Johansson, tel 0707 - 47 85 07
Ramsjö Skytteförening

Föranmälan och Info:

Arrangör:

Info:
Arrangör:

Förslövs IF anordnar prova på Innebandy för alla tjejer och killar 5-6 år. Du lånar
klubba av oss. Vi ses i Förslövs idrottshall, Förslövs skola.

Förslövs IF, www.fif.se.Info:



Öppettider: Måndag kl 12-18 (UH stängt och Musteriet öppet) ,
tisdag och onsdag kl 12-18, torsdag kl 12-20 och fredag kl 12-23.
Öppet för dig från årskurs 7 till och med 18 år.

Spelform Poängbogey 9 hål. Ålder 13 år till och med 18 år. Medlem i golfklubb
samt minst 54 i HCP är ett krav.
Anmälan: Senast den 21 oktober till UH eller Musteriet. Visa golf-ID. För mer
info: Kontakta personalen.

Anmälan på plats, start kl 16.00.

Anmälan till personal på respektive
gård (spelar på Ps4). Begränsat antal platser.

Anmälan till
personal på respektive
gård (spelar på Ps4).
Begränsat antal platser.

Idrottshallen i Förslöv. I sam-
arbete med Bjäre Bågskyttar.
Kl 14.00-17.00 för dig från
7 år och upp till 18 år.

De bästa
från kvaldagarna spelar denna finaldag.
10 min/match, 1 mot 1
Finaler spelas bäst av 3 matcher.
Priser. 1:a, 2:a och 3:e pris
När: kl 15.00 på Ungdomens Hus i Förslöv.

Måndagen den 28 oktober

Tisdagen den 29 oktober

Onsdagen den 30 oktober

Onsdagen den
30 oktober

Torsdagen den 31 oktober

GOLFTÄVLING på Åkagårdens Golfklubb

PINGISTURNERING kl 16.00

FIFA 20 kval.

FIFA 20 kval.

Prova på
BÅGSKYTTE

FIFA 20 finaler UH mot Musteriet.

UNGDOMENS HUS och
MUSTERIET



SCALABION i Båstad
HÖSTLOVSBIO
FAMILJEN ADDAMS
Torsdagen den 31 oktober kl 17.15
HALLOWEEN-VISNING
Gratis visning för hela familjen.
OBS! Max 3 biljetter per bokning,
varav 1 får vara vuxen i sällskapet.
Biljetterna hämtas på

från måndag den 28 oktober
kl 12.00. OBS! Begränsat antal platser!
GODISPÅSE till alla barn som kommer utklädda
Alla talar svenska.
1 tim 27 min. Från 7 år.

Scalabiografen i
Båstad

SCALABION i Båstad

FAMILJEN ADDAMS - Fredag 25/10 kl 17.30, måndag 28/10 och
Lördag 2/11 kl 15.00

Kom i Halloween-stämning tillsammans med den besynnerliga skräck-
familjen Addams. Familjen består av pappa Gomez och hans fru Morticia,
onkel Fester, farmor och barnen Pugsley och Wednesday, husets butler
Lurch samt den vandrande handen Thing.
En humoristisk, lagom läskig, animerad film för hela familjen.
Längd: 1 timme 27 minuter Ålder: 7 år. Entré 100 kr. Alla talar svenska

FÖRFÄRLIGA SNÖMANNEN - Söndag 27/10, måndag 28/10 och
tisdag 29/10 kl 13.00.
Onsdag 30/10, torsdag 31/10 och Fredag 1/11 kl 15.00

När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av huset där hon bor i
Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom namnet
Everst och inleder en episk resa för att återförena den magiska varelsen
med sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela tiden ligga
ett steg före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti och zoologen Dr
Zara, för att hjälpa Everst att ta sig hem.
Längd: 1 timme 38 minuter Ålder: 7 år. Entré: 100 kr. Alla talar svenska



KATTERNAS RIKE - Söndag 27/10 kl 15.00
Katterna från Studio Ghiblis underbara film “Om du lyssnar noga” dyker
upp igen. Haru är en blyg, lite klumpig flicka som räddar livet på en katt-
prins. Som belöning får hon tillträde till Katternas rike där hon mot-
villigt börjar förvandlas till katt samtidigt som hon ska giftas bort med
prinsen. Nu är det upp till hennes nyfunna vänner att hjälpa henne fly
innan förvandlingen är helt klar.
Längd: 1 timme 15 minuter Ålder: 7 år. Entré 100 kr. Svensk text och
japanskt tal.

LEJONKUNGEN - Måndag 28/10 kl 17.15 (engelskt tal, svensk text)

Torsdag 31/10 kl 12.45 (svenskt tal)

Disneys klassiska succé kommer nu i en helt ny tappning och tar oss till
Afrikas savanner där den framtida kungen föds. Simba dyrkar sin far,
kung Mufasa, och är stolt över sitt kungliga arv. Men alla i kungariket
uppskattar inte att en ny lejonunge har fötts. Scar, Mufasas bror - och
den tidigare arvingen till tronen - har egna planer. Slaget om Lejon-
klippan genomsyras av förräderi, tragedi och drama vilket slutligen
leder till Simbas flykt. Med hjälp av ett udda par nyfunna vänner måste
Simba nu lista ut hur han ska lyckas ta tillbaka det som rättmätigt är
hans.
Längd: 1 tim 58 min. Ålder: 11 år, 7 år i vuxet sällskap. Entré: 100 kr.

TOY STORY 4 - Tisdag 29/10 kl 15.00
Woody har alltid känt sig säker på var han hör hemma och att hans
viktigaste uppgift är att ta hand om sitt barn, vare sig det är Andy eller
Bonnie. Så när Bonnies nya hemmagjorda leksak Gaffe kallar sig själv för
sopa och inte leksak, tar Woody på sig uppgiften att visa Gaffe varför det
är så underbart att vara en leksak. Och när Bonnie och hela gänget åker
på campingutflykt träffar Woody sin länge försvunna vän Bo Peep.
Woody och Peep upptäcker att de lever helt olika liv, men snart inser de
att det är det minsta av deras problem.
Längd: 1 timme 40 minuter Ålder: 7 år. Entré 100 kr. Alla talar svenska.

FÅRET SHAUN - FARMAGEDDON - Onsdag 30/10 kl 12.45
Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt äventyr. Den här gången kraschlandar en
utomjording på gården och fåret Shaun tar på sig uppgiften att se till att den
kommer hem igen innan en ondskefull organisation kan fånga den.
Längd: 1 tim 28 min. Barntillåten. Entré: 100 kr. Alla talar svenska.



DORA AND THE LOST CITY OF GOLD - Onsdag 30/10 kl 17.45
Efter att ha tillbringat större delen av sitt liv med att upptäcka djungeln
tillsammans med sina föräldrar var ändå inte Dora förberedd för det
största äventyret i hennes liv - gymnasiet.
Som van upptäckare finner sig Dora snabbt och leder Boots (hennes
bästa vän och tillika apa), Diego, en mystisk djungelinvånare och ett
gäng tonåringar på ett äventyg där de inte bara måste rädda hennes
föräldrar utan även lösa mysteriet bakom den försvunna staden av guld.
Längd: 1 timme 42 minuter Ålder: 7 år. Entré 100 kr.

Här är lite mer tips och inspiration på vad
man kan göra på höstlovet:

Gå även in på www.bastad.com för att
hitta mer uppslag på vad man kan göra på
höstlovet..

Bada - Laholms simhall eller Vattnets Hus i Ängelholm

Gå på museum - Järnvägsmuseum och Flygmuseum i
Ängelholm

Båstad Skatepark för skatare, inlines, BMX och
kickbick

Hälsa på djuren på Lögnäs gård

Turridning på åsen

Upptäck Norrvikens Trädgårdar



Arrangör: Båstads kommun i
samarbete med privatpersoner,
företag och föreningar

Arrangör: Båstads kommun i
samarbete med privatpersoner,
företag och föreningar


