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ALLT ÄR GRATIS!
Båstads kommun i samarbete med föreningar, före-
tag och allmänhet erbjuder ett sommarlovsprogram
med aktiviteter för barn och ungdomar 6 - 15 år - och
allt är gratis!

MASSOR ATT GÖRA!
Du kan bada på Malenbadet, prova SUP-bräda, kolla
på film, gå på teater, vara clown för en dag, måla
graffiti, bygga en vulkan, bygga och flyga drake,
prova på skådespeleri, cykla, läsa, prova på segling
med mera.

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

Notera att aktiviteterna inte ligger i kronologisk tidsordning



WORKSHOP
GRAFFITI
WORKSHOP
GRAFFITI
Fredagen den 20 juli kl 13.00-15.00
och fredagen den 10 augusti kl 13.00-
15.00 vid Musteriet i Båstad

För dig 12 - 15 år

Graffiti är en konst som känns!

Du får både höra berättas om och prova att
göra graffiti.

Du får testa olika stilar och tekniker, lära dig
hur man målar med burk, pennor och penslar
och ledaren ger dig återkoppling.

Vi vill att du ska känna glädje och lust och
våga prova på nya saker!

OBS! Begränsat antal platser! till
Båstads kommun, tel 0431 - 770 26 eller
maila mia.lundstrom@bastad.se.

Ledare är Kulturhotellet från Helsingborg

ANMÄLAN



GATUTEATER FÖR BARN OCH
VUXNA
GATUTEATER FÖR BARN OCH
VUXNA
Tisdagen den 31 juli kl 13.00 på Dalmanska tomten vid kyrkan i
Båstad

Onsdagen den 1 augusti kl 13.00 på Dalmanska tomten vid kyrkan i
Båstad

HAVET
Havet är en familjeföreställning som handlar om livet vid kusten för två hårt
arbetande fiskare som bär på varsin inre längtan. Du får uppleva jonglering,
komik, sång, dans, akrobatik och en portion fantasi.

Föreställningen varar i ca 30 min. Ta med picknickkorg om du vill.

KOMPANI HINT - KA-POW
Superhjälteföreställning för barn och familj. Låt dig förundras av cirkusens
nya möjligheter i en färgsprakande, komisk och ordlös föreställning om
hemliga superkrafter och att våga vara sig själv. En hög påle som går att
klättra på, flygande jongleringsprylar och akrobater som slänger varandra
huller om buller. Välkommen in i en värld av spännande akrobatik och
mängder av tokigheter. Ka-pow är en feel-good föreställning som drar med
sig publik på en oförglömlig resa.

Föreställningen varar i ca 30 min. Ta med picknickkorg om du vill.



Kick off BÅSTAD BIKE WEEK -
Familjedag
Kick off BÅSTAD BIKE WEEK -
Familjedag
Måndagen den 18 juni kl 16.00 - 20.00, intill Gulstad (lekplatsen vid
Båstads hamn) i Båstad

Alla är välkomna. Det blir en välfylld, rolig och utmanande eftermiddag med
cykelaktiviteter för hela familjen. Kids races, Kids vs Parents races, stafetter,
korvgrillning, test av SM-banan, teknikbana med mera.

Arrangör Båstad Bike Week, Ridge Cycling i samarbete med Båstads
kommun

Hemlig SOMMARFILMKLUBBHemlig SOMMARFILMKLUBB
Varje Torsdag med start den 28 juni - 9 augusti visas film på Båstads
bibliotek kl 14.00.

De sju filmerna är hemliga för alla utom för dig som är med i klubben. Att
vara med är gratis och du väljer själv hur många filmer du vill se. Kom in på
Båstads bibliotek, ring 0431 - 770 88 eller maila bastad.bibliotek@bastad.se
för att dig. Då får du också veta vilka filmer som ska visas.ANMÄLA



DRAKBYGGARVERKSTAD med
DRAKFLYGNING
DRAKBYGGARVERKSTAD med
DRAKFLYGNING
Kom och bygg din egen drake! Under förmiddagen finns material och hjälp
för att bygga ihop sin egen drake och tillsammans går vi sedan ner till
stranden (Skansenbadet) för att flyga och fylla himlen med härligt färgglada
drakar!

Alla åldrar är välkomna! Ta gärna med matsäck. För mer info maila
faiz.mohammad@bastad.se.

Onsdagen den 1 augusti - Verkstad på Båstads bibliotek kl 10.00-
12.00 och Drakflygning på Skansenbadet kl 13.00-15.00

BADA på Malenbadet, BåstadBADA på Malenbadet, Båstad
Tisdagar 19 juni, 26 juni, 3 juli, 31 juli och 7 augusti är alla barn och
ungdomar 6-15 år välkomna till Malenbadet i Båstad. Vi har öppet
kl 09.00-18.00.

På Malenbadet finns en stor lek- och plaskbassäng med rutschkanor, val,
bubbelfontäner och badleksaker, lekplats med olika gungor, undervis-
ningsbassäng, en större och häftig vattenrutschkana för hela familjen och
framför allt den stora 50 meters poolen med friskt och skönt havsvatten.



SCENEN ÄR DIN - Drama och
teater för barn 6-11 år
SCENEN ÄR DIN - Drama och
teater för barn 6-11 år
Gillar du att leka, låtsas och spela teater? Då är drama och teater något för
dig! Under sommarlovet har du möjlighet att följa med Kultur-skolans
dramapedagoger in i teaterns värld. Genom lekar, dramaövningar och mini-
pjäser får du träna på att samarbeta, våga ta plats och uttrycka dig med röst
och kropp. Tillsammans släpper vi loss fantasin och har kul.

Alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet.

senast söndagen den 10 juni (Förslöv) och söndagen den 17 juni
(Båstad) till celia.hakala@akademi.bastad.se. Maila grupp (plats och ålder),
namn på barn och förälder samt telefonnummer. Föräldrar får vara med!
Ledare är teater- och dramapedagog Celia Hakala.

6-8 år - Onsdagen den 20 juni och torsdagen den 21 juni
kl 10.00-11.00 på Kulturskolan i Förslöv

9-11 år - Onsdagen den 20 juni och torsdagen den 21 juni
kl 12.30-14.00 på Kulturskolan i Förslöv

6-8 år - Måndagen den 25 juni och tisdagen den 26 juni
kl 10.00-11.00, sagorummet i Båstads bibliotek

9-11 år - Måndagen den 25 juni och tisdagen den 26 juni
kl 12.30-14.00, sagorummet i Båstads bibliotek

ANMÄLAN



PYSSEL på Bibblan i BåstadPYSSEL på Bibblan i Båstad
Vi fixar och skapar tillsammans på Båstads bibliotek. Drop in för alla
åldrar så länge materialet räcker. Materialet är gratis och självklart får du
ta allt du gör med dig hem! Tisdagar kl 13.00-15.00

26 juni - Gör en drömfångare

3 juli - Minecraftpyssel med pärlor

10 juli - Vi gör slime

17 juli - Snurriga ritrobot-monster

24 juli - Dikter som alla kan skriva och Designa ditt eget skrivhäfte

31 juli - Bygg en vulkan

7 augusti - Hoppande grodan: Lär dig vika japanska pappers-
figurer

SOMMARLAN i FörslövSOMMARLAN i Förslöv
Måndagen den 25 juni - onsdagen den 27 juni på Ungdomens Hus i
Förslöv

För dig 13 - 19 år. Musteriet och Ungdomens Hus arrangerar LAN. Mer
info kommer i slutet av maj på Musteriets och Ungdomens Hus sociala
medier.

Kontakt: henrik.wallin@bastad. eller mattias.hedman@bastad.se.



SOMMARBOKEN
För dig som bor i Båstads kommun året runt.

Så här gör du!

Hämta först sommarbokshäftet på biblioteket. När du lånat och själv läst
fem böcker, skriver du kort om dom i häftet. Sedan lämnar du häftet på ditt
närmaste bibliotek och väljer vilken presentbok du vill ha. Du är också
med i en utlottning av fina extrapriser.

LÄR DIG SEGLA I SOMMARLÄR DIG SEGLA I SOMMAR
Måndagen den 6 augusti - onsdagen den 8 augusti kl 09.00 - 16.00,
Torekov Båt och Segelklubbs klubbstuga i Torekovs hamn

För tjejer och killar i åldern 12 - 15 år och som kan simma minst 200 m.
Kursen är en nybörjargrupp där du inte behöver några förkunskaper.
Här lär vi oss grunderna i segling blandat med lek och sjövett. Vi håller
oss inne i viken där vinden är lättare och vågorna mindre. Vi seglar
optimistjollar och C55:or som du får låna. Du får även låna flytväst.
Matsäck och kläder efter väder.

Välkommen att dig till sommarens roligaste vecka på tel 0431 -
770 26/770 00 eller maila mia.lundstrom@bastad.se senast måndagen
den 9 juli. OBS! Begränsat antal platser!

ANMÄLA



SKÅDESPELERI för film och
teater för dig 12 - 15 år
SKÅDESPELERI för film och
teater för dig 12 - 15 år
Det här är en sommarkurs för dig som är intresserad av film och teater och
vill lära dig grunderna i skådespeleri. Alla är välkomna oavsett tidigare
erfarenhet! Fika ingår.

Onsdagen den 27 juni kl 13.00-15.30 - Introduktion, samarbets- och
teaterövningar

Torsdagen den 28 juni kl 13.00-15.30 - Improvisationsövningar och
skådespelarteknik

Fredagen den 29 juni kl 13.00-15.30 - Skådespelarövningar framför
kameran

Plats: Kulturskolan i Förslöv

ANMÄLAN senast torsdagen den 21 juni till
celia.hakala@akademi.bastad.se. Maila namn på barn och förälder,
telefonnummer och eventuella allergier/specialkost.

Ledare är teater- och dramapedagog Calia Hakala, Kulturskolan i
Båstads kommun



Prova på SUP - Stand Up
Paddling för dig 12-15 år
Prova på SUP - Stand Up
Paddling för dig 12-15 år
SUP är en rolig och annorlunda träningsform som kan utövas av såväl yngre
som äldre. Idag är den en av de snabbast växande vattensport-erna i världen.
Här står man upp på en stor surfbräda och paddlar med en enbladig paddel.
SpiritEvent i Båstads hamn har två instruktörer på plats hela dagen.
Flytvästar och SUP-brädor med paddel finns för utlåning. Alla som deltar
MÅSTE var SIMKUNNIGA.

Måndagen den 13 augusti kl 12.00-17.00 i Båstads hamn.
Drop in, ingen anmälan. Arrangör är SpiritEvent.

Det KRYPER och KRÄLAR på
bibblan - igen!
Det KRYPER och KRÄLAR på
bibblan - igen!
Djurskötaren Frank Madsen från Malmö Reptilcenter
kommer åter till biblioteket i Båstad och visar upp sina
läskigaste djur. Kom hit om du vågar! För alla åldrar.
Entrébiljett behövs, men aktiviteten är gratis. Begränsat
antal platser. OBS! Du kan bara på tel 0431-770 88 eller på
Båstads bibliotek.

boka biljett

Lördagen den 16 juni kl 13.00 på Båstads bibliotek



Prova på CIRKUSSKOLAProva på CIRKUSSKOLA
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
måndagen den 2 juli, tisdagen den 3 juli eller onsdagen den 4 juli
kl 09.30 - 12.30.

Vill du var med och göra en egen cirkus-
föreställning för föräldrar, släkt och
vänner ska du anmäla dig till ett
tredagarsläger. Torsdagen den 5 juli,
fredagen den 6 juli och lördagen
den 7 juli med genrep och
avslutning kl 09.30-12.00

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

29 juni till 0431 - 770 26
/770 00 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se

Ta med idrottskläder, skor,
vattenflaska och mellanmål!

ANMÄL


