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ALLT ÄR GRATIS!

MASSOR ATT GÖRA!

ANMÄL DIG!

Båstads kommun i samarbete med föreningar,
företag och allmänhet erbjuder ett sommarlovs-
program med aktiviteter för barn och ungdomar
6 - 15 år - och allt är gratis!

Du kan bada på Malenbadet, dansa, teckna, gå
på teater, vara clown för en dag, måla graffitti,
åka skateboard, se på bio, spela fotboll, prova
på bågskytte, bygga en vulkan, vara arkeolog en
dag, cykla mountainbike, prova på segling med
mera.

Läs mer i programmet och du - glöm inte att du
måste anmäla dig till vissa aktiviteter i tid,
antalet platser är begränsat!

ALLT ÄR GRATIS!

MASSOR ATT GÖRA!

ANMÄL DIG!

Notera att aktiviteterna inte ligger i en kronologisk tidsordning



VERKSTAD PÅ BIBBLAN

LET’S GO DANCING

Vi fixar och skapar tillsammans på Båstads bibliotek, kunskapscentrum Agardh. För

barn och ungdomar från 6 år och uppåt.

Vecka 25 Pärla Pokémon eller något annat roligt

Vecka 26 Skapa ditt eget collage inspirerat av Alice i Underlandet

Vecka 27 Minecraftpyssel

Vecka 28 Bygg en vulkan

Vecka 29 Pärla Pokémon eller något annat roligt

Vecka 30 Minecraftpyssel

Vecka 31 Gör en drömfångare

Vecka 32 Bygg en vulkan

Freeflow Dansstudio bjuder denna sommar in till fartfylld solig dans för alla mellan

6-15 år. Det kommer var en härlig blandning av stilar med allt från hiphop till Afro

och Dancehall. Veckan avslutas med en minishow för nära och kära där vi visar upp

vad vi har gjort. Tveka inte att anmäla dig, speciellt om du aldrig dansat förr!

Vi håller till i Båstads Kampsportscenters lokal vid ICAs parkering i Båstad. Ingång

bredvid Abbes Matcafé.

sker till Kimberley via mail obsfreeflow@gmail.com. När du skickar in

anmälan skriv namn och ålder på den som ska vara med. Skriv Sommarlovsaktitivtet

som ämne i mailet.

Varje Måndag, Onsdag och Fredag vecka 25 - vecka 32. Drop-in mellan
kl 13.00 -16.00. Allt material ingår.

6 - 8 år dansar - Onsdagen den 5 juli, torsdagen den 6 juli och fredagen den
7 juli kl 16.00 - 16.55
9 - 11 år dansar -

kl 17.00 - 18.00
12 - 15 år dansar - Onsdagen den 12 juli, torsdagen den 13 juli och
fredagen den 14 juli kl 16.00 - 17.00

OBS! Föräldrar ansvarar själva för sina barn.

ANMÄLAN

Onsdagen den 5 juli, torsdagen den 6 juli och fredagen
den 7 juli
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BADA PÅ MALENBADET

PROVA PÅ BÅGSKYTTE

UPPTÄCK ARKEOLOGI,
upptäck Bjäre och Båstad

Tisdagar 20 juni, 27 juni, 4 juli, 1 augusti och 8 augusti är alla barn och
ungdomar 6-15 år välkomna till Malenbadet i Båstad. Vi har öppet
kl 09.00-18.00.

Tisdagar 13 juni - 18 juli kl 09.00 - 12.00 på skjutbanan i Svenstad.

Måndag - Torsdag vecka 25, 26, 29 och 33 kl 13.00 - 15.00 (varje minikurs
utgör fyra tillfällen/vecka). Anmälan krävs.

Fredag vecka 25, 26, 29 och 33 är det tipspromenad/kunskapsjakt - öppen
för alla och ingen anmälan krävs.

På Malenbadet finns en stor lek- och plaskbassäng med rutschkanor, val, bubbel-

fontäner och badleksaker, lekplats med olika gungor, undervisningsbassäng, en

större och mycket häftig vattenrutschkana för hela familjen och framförallt den stora

50 meters poolen med friskt och skönt havsvatten.

För alla barn och ungdomar från 10 år och uppåt. Vi har bågar för utlåning. Om du

vill vara med, dig till Christer Nilsson, tel 0765 - 68 81 88 senast dagen

innan.

Du som är 10-12 år och nyfiken på arkeologi är varmt välkommen på denna kun-

skapsjakt. Vi lär oss av vad tidigare människor kastat bort. Det förflutna är vårt arv

och det tillhör oss alla. Dessa aktiviteter ger dig en smak av vad arkeologi handlar

om. Vi hoppas att du kommer att lära dig något nytt och ha roligt under tiden.

Kläder efter väder men vid regn blir det inställt! Vi träffas vid biblioteket i Båstad.

till thomas.brunton@bastad.se.

ANMÄL

ANMÄLAN
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SOMMARAVSLUTNING
MUSTERIET I BÅSTAD

SOMMARAVSLUTNING
UNGDOMENS HUS I FÖRSLÖV

SOMMARFOTBOLL

Fredagen den 16 juni 14.00 - 23.00

Fredagen den 16 juni 12.00 - 23.00

Förslövs IF anordnar fotbollsskola för barn 5-6 år lördagen den 12 augusti
och söndagen den 13 augusti kl 10.00 - 12.00 på Bjärevallen - Idrotts-
platsen i Förslöv.

Har du aldrig varit på Musteriet, passa på denna dag då det är öppet för alla åldrar.

Prova att hålla dig kvar på en mekanisk tjur mellan kl 14.00 - 18.00. Det kommer att

vara någon form av uppträde under kvällen och vi har öppet till kl 23.00.

Mer info om dagen hittar du på Facebook under evenemang,

www.facebook.com/musteriet.

Har du aldrig varit på UH, passa på denna dag då det är öppet för alla åldrar. Prova

att hålla dig kvar på en mekanisk tjur mellan kl 14.00 - 18.00. Vi bjuder på grillad

korv och spelar kubb. Vi har öppet till kl 23.00. Mer info om dagen hittar du på

Facebook under evenemang, www.facebook.com/UngdomensHusForslov.

Du kan låna benskydd och fotbollsskor. dig så fort du kan till Förslövs IFs

kansli på mail kansli@fif.se.

ANMÄL
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PROVA PÅ CIRKUSSKOLA

TECKNINGSWORKSHOP

För alla barn och ungdomar 6 - 15 år, Strandängskolans idrottshall i Båstad

Vill du prova på cirkusskola en dag kan du anmäla dig till antingen mån-
dagen den 24 juli, tisdagen den 25 juli eller onsdagen den 26 juli kl 09.30 -
12.30.

Vill du vara med ochgöra en egen cirkusföreställning för föräldrar, släkt och
vänner ska du anmäla dig till ett tredagarsläger. Torsdagen den 27 juli,
fredagen den 28 juli och lördagen den 29 juli med genrep och avslutning
kl 09.30 - 12.30.

Onsdagen den 28 juni kl 10.00 - 12.00 på Båstads bibliotek, kunskaps-
centrum Agardh

Under tre intensiva timmar får du möjlighet att prova på några olika cirkuskonster.

Akrobatik med kullerbyttor och pyramider, jonglering med bollar, dukar och ringar

eller hur det känns att ha en röd näsa och göra ett clowntrick.

OBS! Begränsat antal platser. dig senast fredagen den 21 juli till 0431 -

770 26/770 00 eller maila mia.lundstrom@bastad.se.

Ta med idrottskläder, skor, vattenflaska och mellanmål!

Tecknarskola på temat Alice i Underlandet med konstnären Anna Nilsson. Anna är

från Bjärehalvön och har nyligen gett ut en bok med sin fantasifulla tolkning av

historien om Alice i Underlandet, med härliga och detaljrika illustrationer.

Från 9 år och uppåt. Begränsat antal platser. på tel 0431 - 770 88.

Arrangör: Vi läser film och Båstads bibliotek

ANMÄL

FÖRANMÄLAN



GATUTEATER FÖR
BARN OCH VUXNA
Tisdagen den 1 augusti kl 15.00 på Dahlmanska tomten
vid kyrkan i Båstad

Lördagen den 5 augusti kl 14.30 på
Dahlmanska tomten vid kyrkan i Båstad

KOALA - KA POW

JACK MED BÖNSTJÄLKEN - BANDITSAGOR

Möt de två förvirrade akrobaterna, som i sin rastlöshet och

nyfikenhet helst hade velat bestiga ett berg. Nu är de olyckligt-

vis från Skåne som saknar de dära bergen, men råkar ha en 6 m

hög påle istället. Tillsammans klättrar de på varandra högt upp

i luften och testar varandras tillit genom att göra olika sorters

konster. Med musik, bus och en kärlek för det oväntade, får ni

träffa de två artisterna i ett performance med spännande ny-

cirkus och fysisk teater.

Föreställningen varar i ca 30 min. Ta med picknickorg.

Jack planterar en magisk böna som växer ända

upp till himlen. Han klättrar upp och finner där

en fantastisk värld. Men bland molnen bor en

arg och hungrig jätte som inte gärna lämnar

ifrån sig sina stulna skatter…

En klassisk folksaga som Banditsagor gjort om

i modern tappning. Föreställningen utmanar och

uppmuntrar fantasin och gestaltas lekfullt med

enkla medel.

En barnföreställning från 3 år, ca 30 min.

Ta med picknickorg.
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SOMMARLOVSBIO
Vi visar film i aulan, kunskapscentrum Agardh i Båstad. Alla filmer med svenskt tal.

krävs.Vänligen anmäl er till hubben@bastad.se. Arrangör: Båstads

bibliotek

FÖRANMÄLAN

SING

FÖRORTSUNGAR

ALICE I UNDERLANDET

Tisdagen den 20 juni kl 11.00

Torsdagen den 22 juni kl 14.00

Tisdagen den 27 juni kl 11.00

Ett äventyr i en värld som är som vår egen, men där alla

invånare är djur. En stilig Koala vid namn Buster Moon

chefar över en nedgången teater som sett bättre dagar. Men Buster är en evig optimist – ja, kanske

till och med överoptimist, och har inga planer på att låta teatern gå i konkurs. Han satsar sina sista

slantar på att återge sin teater sin forna glans genom att hålla en sångtävling mer storslaget än

något annat världen sett. Några av de tävlande är en blues-mus, en tonårig elefant med scenskräck,

en utarbetad grismor och ett punkrockande piggsvin som inget hellre vill än att slå igenom som

soloartist.

Förortsungar är den gripande och varma berättelsen om

Amina som kom till Sverige tillsammans med sin morfar

för tre år sedan. Amina har fortfarande inte fått uppe-

hållstillstånd och när hennes morfar plötsligt dör ställs

allt på sin spets. Hon är tillfälligt gömd hos den piercade

och tatuerade hårdrockaren Johan som bor i en sliten

förort. I samma trappuppgång som Amina bor den helt

vilda Mirre och tillsammans börjar de kämpa för att Amina ska få stanna i Sverige och hos Johan.

”Plötsligt rusar en kanin förbi den halvslumrande flickan

Alice. Oroligt pekar han på sin klocka. Alice förstår att

det är bråttom och kryper nyfiket efter in i hålet där

kaninen försvann. Så börjar Disneys fantastiska tolkning

av Lewis Carrolls odödliga berättelse om flickan som av ren nyfikenhet råkade hamna i Under-

landet. Inlurad i en galen värld möter hon den ena figuren mer kufisk än den andra. Triddeldi och

Triddeldum tillhör en lindrigare sorten. Ett förvirrat teparty hos hattmakaren gör dock att hon på

allvar undrar var hon hamnat. När Alice sedan möter den beryktade Hjärter Dam är hon helt

övertygad om, att i denna värld finns bara en enda vettig varelse, och det är hon själv.” (Disnyes

tecknade film för lite yngre barn)

1 tim 48 min, Barntillåten

1 tim, 36 min, Från 7 år

1 tim 12 min, Barntillåten
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ALICE I UNDERLANDET

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ -
STELLA NOSTRA

PETER OCH DRAKEN ELLIOTT

DEN SJUNDE DVÄRGEN

Torsdagen den 29 juni kl 14.00

Tisdagen den 4 juli kl 11.00

Torsdagen den 6 juli kl 14.00

Tisdagen den 11 juli kl 11.00

Nu bjuder Walt Disney Pictures och Tim Burton in dig till

ett spännande äventyr i Underlandet. Gör dig redo att

återupptäcka en av världens mest älskade sagor i en helt

ny version. Den 19-åriga Alice återvänder till det märk-

liga Underlandet, en plats som hon besökte redan som barn men inte har något minne av. I en värld

som inte liknar någonting annat, beger sig Alice ut på ett farofyllt uppdrag för att rädda landet från

den ondskefulla Röda Drottningen.

Sömniga lilla Valleby gör sig redo för caféägarna Dino

Paninis och Sara Bernards bröllop, och våra älskade juniordetektiver Lasse och Maja står redo för

att se till att ingenting ska går fel. Men när bröllopsparets respektive släkt anländer, visar de sig

tillhöra rivaliserande maffiafamiljer. När Panini-familjens kronjuveler plötsligt försvinner, tar

LasseMajas detektivbyrå sig an fallet för att mycket snart inse att detektiverna själva är

huvudmisstänkta.

I många år har den gamle träsnidaren Mr Meacham

underhållit traktens barn med sina historier om den

farliga draken som bor långt in i den djupa skogen. För hans dotter Grace, som jobbar som

skogsvaktare är dessa berättelser inte mer än överdrivna historier, tills hon möter Peter, en 10-

åring utan vare sig hem eller familj. Peter påstår sig leva i skogen tillsammans med en enorm, grön

drake vid namn Elliott och hans beskriving av draken verkar förvånansvärt lik draken i hennes fars

historer. Grace bestämmer sig för att undersöka varifrån Peter kommer, var han hör hemma och

hur sann historien om draken egentligen är.

Den onda häxan Dellamorta uttalar en förbannelse över

prinsessan Rose som barn. Innan Rose fyller 18 år ska

hon bli stucken i fingret, varpå hon och hela slottet ska

falla i en hundraårig sömn, såvida hon inte får en sann

kärlekskyss. Hon skickar sin vän Jack till de sju dvärgar-

na, men han tillfångatas av Dellamorta. När alla har

insomnat börjar dvärgarna sökandet efter Jack för att han ska kunna rädda Rose.

1 tim 48 tim, Från 11 år

1 tim 11 min. Barntillåten

1 tim 43 min. Från 7 år

1 tim 27 min. Från 7 år
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DEN STORA VÄNLIGA JÄTTEN
Torsdagen den 13 juli kl 14.00
En spännande berättelse om en ung flicka från London

och en mystisk Jätte som trots sitt skrämmande utseende

visar sig vara en vänlig själ som introducerar henne för de underverk och faror som lurar i

Jättarnas land.

2 tim 0 min. Från 7 år

Torsdagen den 20 juli kl 11.00 - 13.00 och kl 14.30 - 16.30 vid Musteriet i
Båstad.

Måndagar den 19 juni, 26 juni och 3 juli kl 18.00 - 19.30. Samling vid
Malenbadet i Båstad. För barn och unga 9 - 15 år.

Ett perfekt tillfälle för barn och unga som vill utveckla sig själva genom graffitti-

konstens värld. Under denna workshop får du lära dig mer om graffitti men även

nyttiga tips för dina illustrationer eller skisser. Här lär vi oss stilar, tekniker och

terminologi. Vi jobbar med stenciler, paste-ups och hur man målar med burk, pennor

och penslar. En praktisk workshop där du varje dag får lära dig något nytt!

OBS! Begränsat antal deltagare. till Båstads kommun,

mia.lundstrom@bastad.se. Arrangör: Kulturhotellet

Du behöver en egen cykel (montainbike eller liknande med grövre däck) och hjälm.

Måndagen den 19 juni är det fokus på hur cykeln fungerar, teknikövningar till olika

byggda hinder och lättare cykling i terräng.

Måndagen den 26 juni över vi mer i terräng, cyklar uppför och utför, ta oss över

hinder mm.

Måndagen den 3 juli ger vi oss ut på en längre runda i skogen.

Ledare är Jon Wahlström och du dig till jon.wahlstrom@gmail.com.

ANMÄLAN

ANMÄLER

GRAFFITTI - WORKSHOP I
GATUKONST

SOMMARLOV MED
MOUNTAINBIKE



SOMMARLOVSFOTBOLL

SAGODRAMA

Varje Onsdag från den 28 juni - 26 juli kl 18.00 - 19.00 på Örebäcksvallen i
Båstad

Kulturskolan i Förslöv
Måndagen den 19 juni kl 10.00-11.00
Tisdagen den 20 juni kl 10.00-11.00
Onsdagen den 21 juni kl 10.00-11.00

Sagorummet i Båstads bibliotek
Måndagen den 19 juni kl 13.00-14.00
Tisdagen den 20 juni kl 13.00-14.00
Onsdagen 21 juni kl 13.00-14.00

Kom och spela boll, barn och unga 6 - 15 år. Vi träffas och spelar boll, ingen träning

utan bara spel. För mer info ring Jon Wahlström, Båstads GIF, tel 0733 - 10 53 00.

Dramapedagogerna på Kulturskolan i Förslöv anordnar SAGODRAMA för barn

mellan 6 - 10 år.

Vi kliver in i sagornas värld med hjälp av drama, fantasi, teaterkläder mm. Vi blandar

dramaövningar och lekar med att vi läser och hittar på sagor.

seanst den 11 juni till karin.rylander@bastad.se. Maila namn på barn och

förälder samt telefonnummer. (Föräldrar kan få vara med)

ANMÄLAN
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SKATEBOARD - WORKSHOP

DAGLÄGER - VI GÖR EN
FÖRESTÄLLNING

Torsdagen den 27 juli kl 10.00 -
14.00 vid Skateparken i Båstad.

Dramapedagogerna på Kulturskolan i Förslöv anordnar ett dagläger
för barn och unga mellan 11 - 15 år.

Måndagen den 26 juni, tisdagen den 27 juni och onsdagen den 28 juni
kl 09.30 - 15.00 i Kulturskolans lokaler i Förslöv. Lunch och fika ingår.

I den här workshopen lär man sig grund-

erna i att hantera sin skateboard, redan

från hur man sätter ihop den till hur man

manövrerar den. Vi börjar med att lära oss

att montera en bräda och fortsätter därefter

till grundläggande tekniker.

Har du ingen bräda, finns det möjlighet att låna av oss. Glöm inte hjälmen.En kul

workshop som riktar sig till dig som gärna vill börja åka, eller nyligen hittat

intresset. OBS! Begränsat antal deltagare. Ta gärna med mellanmål och vatten.

till Båstads kommun, mia.lundstrom@bastad.se. Arr: Kulturhotellet

Vi träffas i tre dagar och jobbar tillsammans från idé till föreställning. Skriva manus,

skådespeleri, dans, akrobatik, scenografi, bild och form är några av de saker som vi

kommer att testa på. Vi avslutar sista dagen med att visa upp vår föreställning för

föräldrar och vänner.

sedan den 11 juni till karin.rylander@bastad.se. Maila namn på barn och

förälder samt telefonnummer.

ANMÄLAN

ANMÄLAN



SOMMARKUL

MÅLERI & LJUDSKAPANDE

PIRATJOLLESKOLA

KONSTGUIDNING

Vecka 28 - 10 juli 16 juli på Båstads bibliotek, kunskapscentrum
Agardh

Måndag - Fredag förmiddag kl 10 - 12 Verkstad för barn 6-10 år
Måndag - Fredag eftermiddag kl 13-15 Verkstad för unga 11-15 år

Vecka 28 - 10 juli-14 juli kl 10.00-13.00, Båstad Båt & Segelsällskaps
lokaler i Båstads hamn

Tisdagen den 20 juni kl 15.00, måndagen den 3 juli kl 15.00 och
tisdagen den 11 juli kl 15.00 i BiblioteksGalleriet, kunskapscentrum
Agardh i Båstad

Måndag - Ljud & Måleri

Tisdag - Ljudvagnsbio och måleri

Onsdag - Måleri

Torsdag - Måleri

Fredag - Meditationsmåleri till Hang

till Anna Carin Mårtensson, tel 0702 - 69 68 89.

Piratjolleskolan är för barn 6-9 år. Båstad Båt & Segelsällskap vill lära barn i tidig

ålder vattenvana och att respektera havet/naturen. Vi kommer att prata om miljö,

varför man inte får kissa eller skräpa ner i havet, vi fiskar krabbor, åker båt, badar

och om möjligt går vi och badar på Malenbadet i Båstad

till Johan Mårtensson på mail bastadbat@gmail.com.

Tove Guander guidar och berättar om sina tavlor.

ANMÄLAN

ANMÄLAN
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KONST o KULTURCONTAINER

SOMMARFYS

Vecka 29 och 30 står konst- och kulturcontainer Culture Hub på
Lyckans torg utanför biblioteket i Båstad.

Varje Onsdag med start onsdagen den 14 juni - 9 augusti kl 17.00 på
Friskis & Svettis, Entré Båstad

Culture Hub kommer från Kulturhotellet i Helsingborg. Här kan du träffa kompisar

och delta i olika konst- och kulturhappenings och du kan vara en del i vad som ska

hända i containern. Kom och var delaktig i vad som ska hända, både i sommar och

tyck till om vad som ska hända framöver!

Varje onsdag kl 17.00 kan du som är mellan 10 - 15 år träna gratis på Entré. Friskis &

Svettis bjuder på ett pass med inslag av stationer, hinderbanor med mera anpassat

för dig som är i åldern 10-15 år. Du får på ett roligt och utmanande sätt lyfta, hoppa,

kasta, springa - du blir starkare, snabbare och orkar mer.

Föräldrar till deltagarna tränar gratis under denna timme.
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