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BARNTEATER
POMPERIPOSSA - En riktigt gammal tossa!

VÄLKOMNA

För vuxna och barn 3-8 år

Söndagen den 28 oktober kl 11.00 på Båstads bibliotek
“Det var en gång för många, många tusen år sen en förfärligt gammal trollpacka som hette
Pomperipossa. Det är inte precis något vackert namn, men ändå är det bra mycket vackrare
än vad hon själv var” - så börjar sagan om prinsessan Fifi och Prins Pipi som vandrar ute i
skogen och hamnar vid Pomperipossas hus. Den trollgalna häxan förvandlar de två barnen
till hedersgäster på hennes stundande gåsamiddag. Just det, hon tänker äta upp dom!

Biljetter släpps måndagen den 15 oktober och kan hämtas på Båstads bibliotek.
OBS! Begränsat antal platser. Biljetten fungerar även som en lott i bibliotekets boklotteri!

BARNTEATER

ANSIKTSMÅLNING
PUMPALYKTOR
ANSIKTSMÅLNING
PUMPALYKTOR

Fredagen den 2 november
kl 14.00-16.00 på Båstads bibliotek

Alla barn är välkomna att få en ansiktsmålning
och göra sin egen pumpalykta.

Drop in.
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GEKÅS i ULLARED
Måndagen den 29 oktober
Följ med till shoppingparadiset Gekås i Ullared. Gratis bussresa och lunch för dig
upp till och med 15 år.

Musteriet i Båstad, antingen direkt eller på Musteriets
Facebooksida.

Buss avgår Förslövs skola kl 08.00, Grevie Bjäre Kvarn kl 08.10, Västra Karups skola kl 08.20, Torekovs skola
kl 08.30, Hovs kyrka kl 08.40, Båstad Lyckantorget kl 08.50 och Östra Karups skola kl 09.00. Vi är hemma igen
ca kl 17.30-18.30.

Anmälan och info:



Lyssna på MUSIK på Båstads

bibliotek, Lyckan 7

Tisdagen den 30 oktober och torsdagen den 1 november
kl 10-12 och kl 14-16

Välkommen att av Chopin, Debussy, Beethoven med flera med pianist
vid flygeln i hjärtat av biblioteket. Jesper Olsson är utbildad vid Musik-

högskolan i Malmö.

lyssna till musik
JESPER OLSSON
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KONST
SKAPANDE

och

i en härlig

helhet på Båstads bibliotek, Lyckan 7

Tisdagen den 30 oktober kl 10-12 eller 14-16
för dig som är mellan 6 - 10 år

Torsdagen den 1 november kl 10-12 eller 14-16 för dig som är
mellan 10 - 15 år

Välkommen att anmäla dig till med konstnär/grafiker
. Du kan samtidigt uppleva en fin på BiblioteksGalleriet

av den lokala konstnärsföreningen “Konstform”.

Måleri och Skapande Johanna
Lundqvist Björn konstutställing

till Båstads bibliotek, tel 0431-770 88. OBS! Begränsat antal platser!ANMÄLAN
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ÄVENTYR i Hovs Hallar
Onsdagen den 31 oktober för dig 12 - 15 år
Bussen avgår kl 09.30 från Lyckantorget, busshållplatsen
och vi är tillbaka i Båstad ca kl 15.00.

Rappellering

Bågskytte

Bygg en raket

Lunch med korvgrillning och dryck ingår.

Dagen delas upp i tre stationer där alla deltagare får chans att
testa allt.

Utmana dig själv och ta dig ner för en hög klippa med oslagbar
utsikt. Rappellering är ett säkert och roligt sätt att med hjälp av
rep fira sig ner för en brant bergvägg. Utbildade instruktörer med
mångårig erfarenhet av rappellering ger en grundlig säkerhets-
genomgång innan det är dags att luta sig bakåt.

Här får man med hjälp av en instruktör testa proffsbågar.
Vi siktar på utsatta mål, ser lättare ut än vad det är.

Deltagarna delas upp i team som ska bygga en vatten-
raket som skickar upp ett ägg 30 m upp i luften där

utmaningen är att ägget ska vara helt när det landar. Med
begränsat material dels bygga en fungerande raket och dels
bygga en anordning som skyddar ägget från att gå sönder.

Kläder efter väder (gärna lager på lager), bra skor.

Anmälan och info:
Anmäl
till Teknik och service, tel 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se.
OBS! Begränsat deltagarantal! Anmäl dig i tid!!

senast onsdagen den 24 oktober

ÄVENTYR i Hovs Hallar
Onsdagen den 31 oktober för dig 12 - 15 år

SLÄKTFORSKNING
Måndagen den 29 oktober kl 13.00-16.00 Båstads bibliotek

Släktforska med kulturföreningen .
Kom och gör ditt släktträd för 4-5 generationer
bakåt i tiden. Vi hjälper dig att leta fram uppgifter,
men du behöver ta med dig info om mor- och
farföräldrars namn, födelsedag och ev. födelseort.
OBS! Det finns bara tillgång till svenska kyrkoböcker.

Bjäre Släktring

SLÄKTFORSKNING
Måndagen den 29 oktober kl 13.00-16.00 Båstads bibliotek


