
BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00
Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till specialpris. Bada örtbad med tångruska
och få massage efteråt eller dela en Duobehandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te och
chokladmjölk. Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

HÖGLÄSNING kl 11.00 och kl 11.30
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhssalen, kunskapcentrum

Agardh i Båstad.

För dig 3-7 år. Idag är det högläsning av Tove Janssons bok “Hur gick det sen?” på arabiska kl 11.00 och på svenska
kl 11.30.
Arr. Båstads bibliotek

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

HÖGLÄSNING kl 11.00 och kl 11.30

MÅNDAG 20 februariMÅNDAG 20 februari

SPORTLOV 2017SPORTLOV 2017

18 februari - 26 februari18 februari - 26 februari

1.

Foto: Isaberg

LÖRDAG 18 februariLÖRDAG 18 februari
PROVA PÅ DANS kl 13.00-14.30
Denna dag kan du prova på showdans för barn som är en kurs som startar den 1 mars och kommer att pågå 10
onsdagar under våren. Det blir en härlig mix av show/jazz/modern dans. Inga förkunskaper krävs. Prova på-
passen är ca 30 min.
Kl 13.00 För dig ca 5-6 år
Kl 13.45 För dig 7-9 år
Kl 14.30 För dig 10-12 år
Plats: Stora Salen i Förslövs Bygdegård.
För mer info se www.bygdegardeniforslov.se eller maila info@bygdegardeniforslov.se. Arr: Kulturcentralen i
Förslövs Bygdegård

PROVA PÅ DANS kl 13.00-14.30

SÖNDAG 19 februariSÖNDAG 19 februari
FILMVISNING kl 11.00
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhsalen, kunskapcentrum

Agardh i Båstad.

Idag visas en film av Tove Janssons serie om Muminfamiljen på Rivieran. Barntillåten. 1 tim 20 min.
Arr: Båstads bibliotek

FILMVISNING kl 11.00

SÖNDAG 19 februariSÖNDAG 19 februari



BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00
Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till specialpris. Bada örtbad med tångruska
och få massage efteråt eller dela en Duobehandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te och
chokladmjölk. Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Du som är mellan 7-18 år är välkommen att prova på golf, spela i våra golfsimulatorer och putta eller chippa lite.
Kostnadsfritt. Välkommen till Båstads enda inomhusgolfcenter, Båstad Indoor Golf Academy (BIGA) på Kalkvägen 4
i Båstad, bakom Skånebil. För mer info ring 0708 - 58 46 28 eller maila andreas@biga.se. Se även www.biga.se.

För dig 3-7 år. Idag är det högläsning av Tove Janssons bok “Vem ska trösta knyttet?” på arabiska kl 11.00 och på
svenska kl 11.30. Kl 15.00 är det högläsning ur Neil Gaimans bok “Coraline” på svenska för dig från 11 år och uppåt.
Arr: Båstads bibliotek

INOMHUSGOLF I BÅSTAD kl 10.00-12.00

HÖGLÄSNING kl 11.00, kl 11.30 och kl 15.00
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhssalen,

kunskapcentrum Agardh i Båstad.

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

INOMHUSGOLF I BÅSTAD kl 10.00-12.00

HÖGLÄSNING kl 11.00, kl 11.30 och kl 15.00

TISDAG 21 februariTISDAG 21 februari

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-14.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

LUFTPISTOLSKYTTE kl 18.00-20.00

OBS! Endast öppet om det är snö! Aktiviteter efter väder, se i NST. Korvgrillning, servering av kaffe och våfflor.
Egen matsäck äts i stugan. Info: Gunvor Berndtsson, tel 45 07 32. Arr: Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad.

Sportlovsvävning i Östra Karups Vävstuga. För barn och ungdomar 8 år o uppåt. Det finns följande att välja på:
Bordslöpare och halsschal kl 12-16. Traslöpare, kudde, väska och vävning av band kl 12-14 och kl 14-16. ANMÄL
dig till Eivor Karlsson, tel 741 66 eller 0730 - 40 92 21, säkrast förmiddag senast den 19 februari. OBS! Begränsat
antal platser! Gratis! Arr: Vävstugan i Östra Karup

Vi har öppet kl 12.00-14.00 för dig från årskurs 7 och uppåt. Från kl 14.00-18.00 är vi i Förslövs bygdegård och har
en FIFA-turnering.

Ålder 13 - 19 år. Gratis. Anmälan och frågor görs till mattias.hedman@bastad.se.
Arr: Kulturcentralen och Ungdomens Hus i Förslöv

Musteriet är öppet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Knappmaskinen Sture gör ett besök - gör din personliga
pin.

Strandängsskolan i Båstad. Ålder 8-15 år. Ingen föranmälan Öppet hus. Kostnad: 20 kr/omgång om 20 skott
(10 kr för medlemmar). Arr: Ramsjö Skytteförening

Kom och prova på taekwondo för dig 12 - 99 år. Taekwondo är en koreansk kampsport med gamla anor och är
internationellt erkänd samt ingår som gren i Olympiska Spelen. I träningen ingår inte bara fight, utan även
självförsvar och traditionella mönster, samt en hel del fysisk träning. Tröja och mjuka byxor är allt som behövs.
Vi tränar barfota. Inga förkunskaper krävs. Vi finns vid Lyckantorget i Båstad “ICA 2 vån”. Kontaktperson: Rickard
Persson, tel 0703 - 18 25 92. Mer info se www.bastadtaekwondo.se. Arr: Båstad Taekwondo Tang-Shou

VÄVNING kl 12.00-16.00

FIFA-TURNERING PÅ STORSKÄRM kl 14.00-18.00

TAEKWONDO kl 18.30-20.00

Stora salen i Förslövs bygdegård.

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-14.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

LUFTPISTOLSKYTTE kl 18.00-20.00

VÄVNING kl 12.00-16.00

FIFA-TURNERING PÅ STORSKÄRM kl 14.00-18.00

TAEKWONDO kl 18.30-20.00

BADRESA TILL VATTENHUSET I ÄNGELHOLM kl 09.00 - ca 16.00

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-18.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

BAMSEGYMPA kl 17.15-18.00

Vi åker till Vattenhuset i Ängelholm och badar. Här finns äventyrsbad för hela familjen med vågboll, strömkanal,
bubbelpool och barnbassäng för de minsta besökarna. Här finns också två rutschkanor, varav ett frittfall och en
längre svängande. Här finns en 25 meters bassäng med 10 banor och hopptorn med 1-3-5 meter hopphöjd.
I Vattenhuset hittar man även Ängelholms härligaste Bistro som serverar fräscha sallader, matiga mackor, dricka
och en massa annat gott.
Buss avgår från Östra Karups skola kl 08.50, Båstad Lyckantorget kl 09.00, Hovs kyrka kl 09.10, Torekovs skola
kl 09.20, Västra Karups skola kl 09.30, Grevie Bjäre kvarn kl 09.40 och Förslövs skola kl 09.50. Därefter kör bussen
direkt till Vattenhuset i Ängelholm. Återresa sker kl 15.00 och då börjar vi släppa av i Förslöv, sen Grevie etc och till
sist i Östra Karup ca kl 16.00.
Denna aktivitet anordnas endast vid minst 20 deltagare. OBS! Begränsat antal platser.

Bussen är gratis. Inträde för barn och ungdomar upp till och med 19 år kostar 30 kr. Betalas till ledare i
bussen. Vuxna betalar inträde själv och inträdet är 105 kr.
För mer info gå in på www.vattenhusetengelholm.se.

Teknik & service, tel 770 26, 776 34 eller eposta mia.lundstrom@bastad.se

OBS! Endast öppet om det är snö! Aktiviteter efter väder, se i NST. Korvgrillning, servering av kaffe och våfflor.
Egen matsäck äts i stugan. Info: Gunvor Berndtsson, tel 45 07 32. Arr: Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad.

Vi har öppet som vanligt kl 12.00-18.00 för dig från årskurs 7 och uppåt.

Musteriet är öppet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Biljardturnering kl 18.00-20.00. Vill du vara med, anmäl
dig till personalen senast samma dag.

Prova på Bamsegympa för dig mellan 3 - 6 år. Hinderbana för de allra minsta med Bamse och hans vänner. Föräldrar
får närvara. Östra Karups gympasal. Gratis. Arr: Östra Karups MoG

Kostnad:

senast torsdagen
den 16 februari.
Anmälan och info:

BADRESA TILL VATTENHUSET I ÄNGELHOLM kl 09.00 - ca 16.00

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-18.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

BAMSEGYMPA kl 17.15-18.00

3.2.



LUFTPISTOLSKYTTE kl 18.00-20.00

DANS kl 18.15-19.00

SKIDRESA TILL ISABERG MOUNTAIN RESORT, HESTRA kl 07.00 - ca 18.00

Strandängsskolan i Båstad. Ålder 8-15 år. Ingen föranmälan Öppet hus. Kostnad: 20 kr/omgång om 20 skott
(10 kr för medlemmar). Arr: Ramsjö Skytteförening

För barn 5-7 år. Lätt koreografi till medryckande musik. Östra Karups gympasal. Gratis. Arr: Östra Karups MoG

För dig från högstadiet och uppåt. Låg- och mellanstadiebarn åker med i vuxet sällskap. Vi åker till Isaberg i
“Smålandsfjällen” tillsammans med personal från Musteriet i Båstad. Isaberg har 10 nedfarter, södra Sveriges
största skidsystem och pistpreparering i toppklass.
Buss avgår från Förslövs skola kl 07.00, Grevie Bjäre kvarn kl 07.10, Västra Karups skola kl 07.20, Torekovs skola
kl 07.30, Hovs kyrka kl 07.40, Båstad Lyckantorget kl 07.50 och Östra Karups skola kl 08.00.
Vi kommer fram till Isaberg vid 10-tiden. Hemresa ca kl 16.00. OBS!
Denna aktivitet anordnas endast vid snö i backarna och med minst 20 deltagare. OBS! Begränsat antal platser.

Bussen är gratis. Skipass kostar 200 kr, skidhyra 200 kr och snowboard 200 kr.
För mer info gå in på www.isaberg.com. Ta med egen mat, grilla eller ät i restaurang Toppstugan.

Teknik & service, tel 770 26, 776 34 eller eposta mia.lundstrom@bastad.se

Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till specialpris. Bada örtbad med tångruska
och få massage efteråt eller dela en Duobehandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te och
chokladmjölk. Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Idag är det kreativ verkstad med konstnären Kristina Digman. För alla åldrar, drop-in.
Arr: Båstads bibliotek

Kostnad:

senast torsdagen
den 16 februari.
Anmälan och info:

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

KREATIV MINIVERKSTAD kl 11.00-14.00
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhssalen,

kunskapcentrum Agardh i Båstad.

LUFTPISTOLSKYTTE kl 18.00-20.00

DANS kl 18.15-19.00

SKIDRESA TILL ISABERG MOUNTAIN RESORT, HESTRA kl 07.00 - ca 18.00

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

KREATIV MINIVERKSTAD kl 11.00-14.00

TORSDAG 23 februariTORSDAG 23 februari
BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00
Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till specialpris. Bada örtbad med tångruska
och få massage efteråt eller dela en Duobehandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te och
chokladmjölk. Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

Teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson. Från 11 år och uppåt. OBS!
Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket i Båstad, tel 0431 - 770 88.
Biljett till workshopen gäller även för mat i pausen och garanterad plats på
filmvisningen efteråt.
Arr: Båstads bibliotek

TECKNINGSWORKSHOP kl 10.00-12.00
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla

lediga barn. Det blir högläsning på svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda,

kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och teckningsworkshop med

konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna

Nilssons workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek,

Filmerna visas i Agardhssalen, kunskapcentrum Agardh i Båstad.

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

TECKNINGSWORKSHOP kl 10.00-12.00

5.4.

ONSDAG 22 februariONSDAG 22 februari

Foto: Isaberg

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-18.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

LUFTGEVÄRSKYTTE kl 18.00-20.00

DANS kl 17.30-18.15

DANS & STYRKA kl 18.30-19.30

OBS! Endast öppet om det är snö! Aktiviteter efter väder, se i NST. Korvgrillning, servering av kaffe och våfflor.
Egen matsäck äts i stugan. Info: Gunvor Berndtsson, tel 45 07 32. Arr: Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad.

Vi har öppet som vanligt kl 12.00-18.00 för dig från årskurs 7 och uppåt. Pingisturnering kl 15.00 - 18.00

Musteriet är öppet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Pingisturnering kl 18.00-20.00. Anmälan sker direkt till
personalen samma dag.

Strandängsskolan i Båstad. Ålder 8-15 år. Ingen föranmälan Öppet hus. Kostnad: 20 kr/omgång om 20 skott
(10 kr för medlemmar). Arr: Ramsjö Skytteförening

Kom och prova på taekwondo. För dig 9-12 år kl 18.00-19.00 och för dig 12-99 år kl 19.00-20.30. Taekwondo är en
koreansk kampsport med gamla anor och är internationellt erkänd samt ingår som gren i Olympiska Spelen. I
träningen ingår inte bara fight, utan även självförsvar och traditionella mönster, samt en hel del fysisk träning. Tröja
och mjuka byxor är allt som behövs. Vi tränar barfota. Inga förkunskaper krävs.
Vi finns vid Lyckantorget i Båstad “ICA 2 vån”. Kontaktperson: Rickard Persson, tel 0703 - 18 25 92. Mer info se
www.bastadtaekwondo.se. Arr: Båstad Taekwondo Tang-Shou

Prova på Dans för dig 8 - 11 år. Enkel koreografi till medryckande musik. Östra Karups gymnastiksal. Gratis. Arr:
Östra Karups MoG

Prova på Dans & styrka för dig från 14 år och uppåt. Enkel koreografi till medryckande musik, varvat med styrka
och kondition. Östra Karups gymnastiksal. Gratis. Arr: Östra Karups MoG

TAEKWONDO kl 18.00-19.00 och 19.00-20.30

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-18.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

LUFTGEVÄRSKYTTE kl 18.00-20.00

DANS kl 17.30-18.15

DANS & STYRKA kl 18.30-19.30

TAEKWONDO kl 18.00-19.00 och 19.00-20.30



FILMVISNING kl 12.30

FILMVISNING kl 17.30

Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhssalen,

kunskapcentrum Agardh i Båstad.

Idag visas en film av bok “Coraline” kl 12.30 i Agardhssalen, Båstad. Från 11 år, kan ses av yngre i
vuxet sällskap. 1 tim 40 min. Arr: Båstads bibliotek

Du som är mellan 7-18 år är välkommen att prova på golf, spela i våra golfsimulatorer och putta eller chippa lite.
Kostnadsfritt. Välkommen till Båstads enda inomhusgolfcenter, Båstad Indoor Golf Academy (BIGA) på Kalkvägen 4
i Båstad, bakom Skånebil. För mer info ring 0708 - 58 46 28 eller maila andreas@biga.se. Se även www.biga.se.

Idrottshallen, Förslövs skola. Hoppa, studsa och spring i de olika uppblås-
bara hoppborgarna. Ålder 5 år och uppåt. Kostnad: 90 kr/person, vi tar kort.
Ingen föranmälan.
Info: Båstads fritidsavdelning, tel 770 26 eller eposta
mia.lundstrom@bastad.se.

OBS! Endast öppet om det är snö! Aktiviteter efter väder, se i NST. Korv-
grillning, servering av kaffe och våfflor. Egen matsäck äts i stugan.
Info: Gunvor Berndtsson, tel 45 07 32.
Arr: Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad.

Sportlovsvävning i Östra Karups Vävstuga. För barn och ungdomar 8 år och
uppåt. Det finns följande att välja på: Bordslöpare och halsschal kl 12-16.

Traslöpare, kudde, väska och vävning av band kl 12-14 och kl 14-16. ANMÄL
dig till Eivor Karlsson, tel 741 66 eller 0730 - 40 92 21, säkrast förmiddag
senast den 22 februari. OBS! Begränsat antal platser! Gratis!
Arr: Vävstugan i Östra Karup

För dig från årskurs 7 och uppåt. Musik Quiz kl 18.00.

Musteriet är öppet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Super Smash Bros på
Wii-turnering kl 18.00-20.00. Anmälan till personalen senast samma dag.

Filmvisning för barn/familj i stora salen, Förslövs Bygdegård. Medlemsskap i filmklubben krävs, löses i entrén för
50 kr. Mer information och filmtitel presenteras på www.bygdegardeniforslov.se. Arr: Kulturcentralen i Förslövs
Bygdegård

Kom och prova på taekwondo. För dig 8-10 år kl 18.00-19.00. Taekwondo är en koreansk kampsport med gamla
anor och är internationellt erkänd samt ingår som gren i Olympiska Spelen. I träningen ingår inte bara fight, utan
även självförsvar och traditionella mönster, samt en hel del fysisk träning. Tröja och mjuka byxor är allt som behövs.
Vi tränar barfota. Inga förkunskaper krävs. Vi finns vid Lyckantorget i Båstad “ICA 2 vån”. Kontaktperson: Rickard
Persson, tel 0703 - 18 25 92. Mer info se www.bastadtaekwondo.se. Arr: Båstad Taekwondo Tang-Shou

INOMHUSGOLF I BÅSTAD kl 10.00-12.00

UPPBLÅSBART TIVOLI kl 10.00-15.00

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-20.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

VÄVNING kl 12.00-16.00

TAEKWONDO kl 18.00-19.00

Neil Gaimans

FILMVISNING kl 12.30

FILMVISNING kl 17.30

INOMHUSGOLF I BÅSTAD kl 10.00-12.00

UPPBLÅSBART TIVOLI kl 10.00-15.00

HÅLEHALLSTUGAN kl 11.00-16.00

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-20.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-21.00

VÄVNING kl 12.00-16.00

TAEKWONDO kl 18.00-19.00

FREDAG 24 februariFREDAG 24 februari

Välkomna alla barn och ungdomar 6 - 17 år för sköna spabehandlingar till specialpris. Bada örtbad med tångruska
och få massage efteråt eller dela en Duobehandling med kompis eller vuxen. I vilorummet bjuder vi på te och
chokladmjölk. Läs mer på www.torekovwarmbadhus.com.

För dig 6 år och uppåt. Idag är det högläsning av Tove Janssons bok “Pappan och havet” på arabiska kl 11.00 och på
svenska kl 11.30.
Arr: Båstads bibliotek

Vi har öppet som vanligt för dig från årskurs 7 och uppåt.

Musteriet är öppet för dig som går i årskurs 7 och uppåt. PARTY PARTY!! DJ Airon spelar och alla dansar kl 21.00-
23.00.

För dig 13 år och äldre. Välkommen att Prova på två gånger gratis. Vi tränar parkour på fredagar kl 18.30 - 20.00
i gymnastiksalen på Förslövs skola. Kontaktperson: Joar Nilsson, tel 0725 - 63 96 88 eller maila
joarl.nilsson99@hotmail.com. Arr: Förslövs IF

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

HÖGLÄSNING kl 11.00 och kl 11.30
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för alla lediga barn. Det blir högläsning på

svenska och arabiska, pyssel och tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar. Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons

workshop har begränsat antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhssalen,

kunskapcentrum Agardh i Båstad.

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-23.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-23.00

PROVA PÅ PARKOUR kl 18.30 - 20.00

BARN- OCH UNGDOMSSPA kl 09.30-17.00

HÖGLÄSNING kl 11.00 och kl 11.30

UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV kl 12.00-23.00

MUSTERIET I BÅSTAD kl 14.00-23.00

PROVA PÅ PARKOUR kl 18.30 - 20.00

7.6.

SÖNDAG 26 februariSÖNDAG 26 februari
FILMVISNING kl 11.00
Under sportlovet är det tema Mumin och Coraline på Båstads bibliotek för

alla lediga barn. Det blir högläsning på svenska och arabiska, pyssel och

tipsrunda, kreativ miniverkstad med konstnären Kristina Digman och

teckningsworkshop med konstnären Anna Nilsson, samt filmvisningar.

Alla aktiviteter är gratis, men Anna Nilssons workshop har begränsat

antal platser och förbokas i Båstads bibliotek, Filmerna visas i Agardhs-

salen, kunskapcentrum Agardh

i Båstad.

Idag visas en film av Tove Janssons bok om”Kometen kommer”.
Barntillåten. 1 tim 14 min.
Arr: Båstads bibliotek

FILMVISNING kl 11.00



GYM- OCH PASSTRÄNING hela veckan
För killar och tjejer 11 - 19 år. Hälsostudion i Båstad erbjuder gratis träning under sportlovsveckan på våra
bemannade tider: Måndag kl 06.00-20.00, Tisdag och Torsdag kl 15.00-20.00, Onsdag kl 06-00-12.00 och 15.00-
20.00, Fredag kl 06.00-12.00 och Lördag 09.00-12.00..
Mer info om anläggningen hittar du på www.hstudion.se. Vid frågor ring 0431 - 36 98 01 eller 0703 - 28 93 35.
Arr: Hälsostudion i Båstad.

GYM- OCH PASSTRÄNING hela veckan

GYM o PASS på HÄLSOSTUDIONGYM o PASS på HÄLSOSTUDION

BOWLING, PADEL och SQUASH
Kom och bowla, spela padel eller spela squash på X-Bowl
på Kalkvägen i Båstad. Under sportlovet har vi extrapriser
för barn och ungdomar.
Se vår hemsida www.xbowl.se för mer information.
Du når oss på tel 36 00 00 eller maila info@xbowl.se..

Alla kan bowla...gammal som ung, proffs som nybörjare.
Xbowl har automatiska staket som hindrar de minsta från
att slå kloten i rännan.

Padel är en racketsport som spelas på en plan 10x20 m
och med väggar som bollen får spelas mot. Spelet är en
korsning mellan tennis och squash, men padel är mycket
lättare att spela.

BOWLING, PADEL och SQUASH

SPORTLOV på XBOWLSPORTLOV på XBOWL

Foto: Xbowl

SPORTLOVSSPECIAL
FRISKIS & SVETTIS
SPORTLOVSSPECIAL
FRISKIS & SVETTIS
FRISKIS & SVETTIS SPORTLOVSSPECIAL kl 08.00-14.00
Måndag - Fredag. Friskis & Svettis erbjuder dig som går i högstadiet och i gymnasiet i Båstads kommun kostnadsfri
träning i gymmet och på passen (i mån av plats). Dessutom kommer det att finnas extra insatta pass för olika
åldrar. Friskis & Svettis erbjuder olika pass varje gång, ösigt, roligt och svettigt. Mer info på
www.bastad.friskissvettis.se. Arr: Friskis & Svettis.

FRISKIS & SVETTIS SPORTLOVSSPECIAL kl 08.00-14.00

SPORTLOVSKUL på RivieraSPORTLOVSKUL på Riviera
På det nya lyxiga familjehotellet vid havet i Båstad, Hotell Riviera Strand hittar ni
Sportlovskul och Sportlandet, som är uppbyggt av Care Of Sport Båstad och be-
mannas av erfarna sportledare och instruktörer från Sport & Äventyr Camp Båstad.

Barnen möts och tas hand av ledarna och får möjlighet till att spontant eller i grupp
prova på olika aktiviteter, lekar och sporter tillsammans med andra barn som finns
på plats i Sportlandet. Dessutom har du möjlighet att delta i alla de schemlagda och
roliga aktiviteterna i hotellets aktivitetsklubb Flamingo, som ledarna arrangerar varje
dag, och träffa nya kompisar!

Vill du bara komma inom och spontanidrotta/leka och kanske utmana dina kompisar eller
syskon i bordtennis, prickskytte, minitennis, innebandy, sällskapsspel eller i någon av de
många andra aktiviteterna som finns på plats – så är du självklart välkommen att göra det!

Barn i åldern 6-13 år är välkomna till Sportlovskul och Sportlandet på Hotel Riviera Strand.

Sportlovskul och Sportlandet på Hotell Riviera Strand har öppet;
Måndag 20/2 kl 10.00-13.00 & 17.00-21.00,
Tisdag 21/2, Onsdag 22/2 och Torsdag 23/2 kl 10.00-13.00 & 17.00-23.00,
Fredag 17/2 & 24/2 och Lördag 18/2 & 25/2 kl 10.00-23.00,
Söndag 19/2 & 26/2 kl 10.00-20.00 (endast öppet till kl 13.00 den 26/2)

Måndag till fredag 16.00-17.00 är du som betalt entré till Sportlandet välkommen att vara med
i aktiviteter i poolhuset. Övriga tider är poolen endast tillgänglig för gäster boende på hotellet.

Barn till familjer boende på Hotel Riviera Strand, har fri entré till Sportlandet och alla
aktiviteter i aktivitetsklubben Flamingo.

Barn som inte bor på hotellet betalar till receptionen, 75 kr per dag, syskon 50 kr per
dag för entré till Sportlandet och möjlighet för att delta i de schemalagda aktivite-

terna som aktivitetsklubben Flamingo arrangerar.

Läs mer om Sportlovskul och Sport & Äventyr Camp Båstad på
www.careofsport.se.
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Marcus & Martinus

Ture och Jerry

Queen of Katwe

T2 Trainspotting

Rum 213

Den okända flickan

20 februari 16.00

21 och 24 februari 14.30

20 februari 18.30, 23 februari 16.00

22 februari 18.30

24 och 25 februari 16.00

24 februari 18.30

En sista chans att se de norska tonårsidolerna i Båstad.
1 tim 27 min, 100 kr. Barntillåten

Ture och Jerry är två excentriska skalbaggar som av en händelse stöter på
varandra och blir bästa vänner. De träffas första gången när Ture kraschlandar
i Jerrys hus, rätt ner i hans säng! Det visar sig att Ture är en god kock och
trevligt sällskap, så han får bli kvar. Därefter får vi följa med dem i sju äventyr
i småkrypens värld.
40 min, 40 kr. Barntillåten.

Phiona Mutesi växer upp i slummens Uganda. Hon finner en väg ur fattigdom till berömmelse genom sin skicklighet
att spela schack.
2 tim, 120 kr. Tillåten från 11 år.

En fortsättning av den svarta dramakomedin "Trainspotting" från 1996 som återförenar de ursprungliga
rollfigurerna 20 år senare. Först en möjlighet. Följt av ett svek. Tjugo år har passerat sedan dess. Mycket har
förändrats, men lika mycket är detsamma.
1 tim 57 min, 120 kr. Tillåten från 15 år.

Elvira är 12 år och ska åka på sommarkollo.
Rummet hon ska bo i visar sig ha en vattenskada
och hon tvingas byta rum till Rum 213. Snart
börjar oförklarliga saker att hända…
1 tim 35 min, 120 kr. Tillåten från 11 år.

Jenny, en ung läkare, har precis stängt sin mottagning när det
ringer på dörren.Hon öppnar inte och morgonen därpå får hon
höra att en ung flicka har hittats död i närheten. Flickans iden-
titet är okänd. Jenny fylls av skuldkänslor eftersom hon inte
öppnade dörren. Hon kan inte släppa fallet och bestämmer sig
för att ta reda på vem flickan var och vad det är som egentligen
har hänt ..?
1 tim 53 min, 120 kr. Tillåten från 15 år .

Marcus & Martinus

Ture och Jerry

Queen of Katwe

T2 Trainspotting

Rum 213

Den okända flickan

För mer INFO kontakta Teknik & Service,
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26, 776 34

eller maila mia.lundstrom@bastad.se

Scala Bio i BåstadScala Bio i Båstad

SPORTLOVSFILMFESTIVAL

Biljettkassan på Scala Bio öppnar 30 min före visning. Biljetter kan endast förbokas på telefon
under våra öppettider, tel 0431 - 36 97 30. Ring gärna någon dag innan för att vara säker på att
få plats!
Vi tar ej emot bokningar via internet/e-post! OBS! Vi tar ej kort, så glöm inte att ta med
kontanter!

Se vår hemsida för mer information om filmerna: www.scalabio.se

The space between us

Vaiana

Vi ses igen, barn

The Great Wall

Lego Batman

18 februari 18.30, 21 februari 16.00

19 och 22 februari 13.30

19 februari 16.00, 21 februari 18.30

19 februari 18.30, 22 februari 16.00

20 och 23 februari 13.30

Ett rymdskepp lämnar jorden med uppdrag att befolka Mars. Efter avfärden upptäcker en av astronauterna att hon
väntar barn. Barnet föds på Mars, men mamman dör, utan att ha avslöjat vem som är pappan. Så börjar Gardner
Elliots extraordinära liv på den röda planeten, där han fram till sin 16-årsdag bara har träffat 14 personer. Men
Gardner kan inte släppa tanken på sin pappa. I sitt sökande på nätet får han kontakt med Tulsa, en streetsmart tjej i
Colorado. När Gardner äntligen får chansen att besöka jorden upptäcker forskarna att hans organ inte klarar av
jordens atmosfär. Med hjälp av Tulsa flyr Gardner – fast besluten att hitta sin pappa och ta reda på var i universum
han egentligen hör hemma.
2 tim 1 min, 125 kr. Tillåten från 11 år.

I det forntida Oceanien i Söderhavet ger sig den skickliga seglaren Vaiana ut
för att leta efter en sägenomspunnen ö. På sin fantastiska resa slår hon sig
ihop med sin stora idol, den legendariske halvguden Maui, och tillsammans
korsar de det öppna havet. Under den actionspäckade färden stöter de på
jättelika havsvidunder, sällsamma dolda världar och uråldrig folktro.
1 tim 54 min, 100 kr. Tillåten från 7 år

Det är vintern 1943-44 i det ockuperade Frankrike. Julien har precis återvänt till internatskolan när en ny elev
presenteras. Jean Bonnet är en blyg kille, som helst ägnar sig åt matte eller att spela piano. De två blir vänner och
Julien inser snart att Jean egentligen är jude, en hemlighet som måste bevaras till varje pris…Baserad på
regissörens egna minnen av en uppväxt i nazismens skugga.
1 tim 44 min, 120 kr. Tillåten från 11 år

En saga om en kamp för mänsklighetens överlevnad som utspelar sig på den Kinesiska Muren. I huvudrollen: Matt
Damon.
1 tim 43 min, 120 kr, Tillåten från 11 år

Det är stora förändringar på gång i Gotham och om han vill rädda staden
från att bli övertagen av Jokern måste han nog sluta med den ensamma-
hjälten-grejen och lära sig samarbete. Och kanske, men bara kanske, kan
han lära sig att slappna av lite ibland.
1 tim 44 min, 100 kr. Tillåten från 7 år

The space between us

Vaiana

Vi ses igen, barn

The Great Wall

Lego Batman

11.10.


