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Det finns massor med roliga aktiviteter i Båstad och på Bjäre för barn, ungdomar

och vuxna under sportlovet vecka 8.

En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen, organisationer och föreningslivet

runt om i kommunen och det bästa är att de flesta aktiviteter är GRATIS för barn

och unga 6- 15 år.

Programmet marknadsförs via webben, www.bastad.se/sportlov, men också som

tryckt material och via sociala medier.

OBS! Tänk på att många av aktiviteterna behöver man anmäla sig till och de har

begränsat deltagarantal.

Är du osäker på om aktiviteten passar dig? Fråga gärna! Kontaktuppgifter hittar

du i slutet av alla aktiviteter eller kontakta Teknik och service direkt, se längst ner

på denna sida.

Anmäl i god tid!

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt sportlov!

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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se



Ramsjö Skytteförening
Måndag, Tisdag och Onsdag 17/2-19/2 kl 18.00-20.00

Prova på Luftgevärsskytte hos Ramsjö Skytteförening, för mer info se
www.idrottonline.se/RamsjoSkF.
Föreningen tillhandahåller allt som behövs när du provar på luft-
gevärs-skytte, hörselskydd, tavlor, klisterlappar, instruktör och
skjutledare. Luftgevär på 10 meter skjuter vi i vår lokal i källaren,
Strandängsskolan i Båstad.
Åldersgränsen är 7 år och vi skjuter i blandade åldrar, tjejer och killar, vi
har höj och sänkbara bord. Kontakt: Tobias Johansson, tel 0707-47 85 07.

GRATIS

Båstad Taekwondo

Kom och prova på Taekwondo. Taekwondo är en koreansk kampsport med
gamla anor, är internationellt erkänd och ingår som gren i Olympiska Spelen.
I träningen ingår inte bara fight, utan även självförsvar och traditionella
mönster, samt en hel del fysisk träning.

Flickor och pojkar 7-9 år tränar torsdagar kl 18.00 - 19.00

Flickor och pojkar 9-12 år tränar onsdagar
kl 18.00 - 19.00

Ungdom och vuxen (12-99 år) tränar måndagar
kl 18.30-20.00 och onsdagar kl 19.00-20.30.

Vi finns på Lyckantorget i Båstad ovanför ICA.

Mer info ring Richard, 0703-18 25 92 eller maila
tangshou_tkd@hotmail.com. Se även www.bastadtaekwondo.se, facebook.

Måndag, onsdag och torsdag 17/2 och 19 - 20/2

GRATIS

GRATIS



Måndag 17/2 kl 14.00 - 21.00

Musteriet i Båstad

Tisdag 18/2 kl 14.00 - 21.00

Torsdag 20/2 kl 14.00 - 21.00

Fredag 21/2 kl 14.00 - 23.00

Klockan 18.00 . Tjejerna samlas på Musteriet för att
sedan gå iväl till Taekwondolokalen på Lyckantorget. Från kl 19.30 är det

för alla, både killar och tjejer. Ingen föranmälan krävs

SJÄLVFÖRSVAR FÖR TJEJER
TACO-

KVÄLL

Onsdag 19/2 kl 14.00 - 21.00

Kl 16.00 start vi en . Man spelar i par.
Anmälan sker antingen direkt till personalen eller via mail
musteriet@bastad.se eller via Musteriets sociala medier. Max 8 par

BILJARDTURNERING

Från kl 17.00 är du välkommen att lära dig
i vårt musikrum. Inga för-

kunskaper. Krister guidar dig geom hur du ska
göra. Vi använder för att skapa
musiken. Ingen föranmälan krävs.

HUR
MAN SKAPAR MUSIK

GARAGEBAND

Kl 17.00 startar Henrik ett , temat kommer
vi att informera om via sociala medier.

QUIZ

Kl 16.00 startar vi en för högstadieelever och kl 18.00 för
gymnasieelever. Man spelar individuellt. Anmälan sker antingen direkt till
personalen eller via mail musteriet@bastad.se eller via Musteriets sociala
medier. Max 8 eller 16 spelare.

PINGISTURNERING

Öppet för dig som går i årskurs 7 upp till året du fyller 18 år.

Tel 0431 - 776 70, epost kent.larsson@bastad.se, Adress: Musterivägen 4 i Båstad

Vi finns på www.facebook.com/musteriet och www.facebook.com/UngdomensHusForslov

Öppet för dig som går i årskurs 7 upp till året du fyller 18 år.

Tel 0431 - 776 70, epost kent.larsson@bastad.se, Adress: Musterivägen 4 i Båstad

Vi finns på www.facebook.com/musteriet och www.facebook.com/UngdomensHusForslov

GRATIS



Ungdomens Hus Förslöv
Måndag 17/2 kl 12.00 - 18.00
Kl 14.00 - 16.00 har vi en
och anmälan sker på plats.

PINGISTURNERING

Torsdag 20/2 kl 12.00 - 20.00
Prova på i idrottshallen, Förslöv. I samarbete med Bjäre Bågskytte-
sällskap kl 14.00 - 17.00.

kl 17.00. Vi hjälps åt att förbereda, laga maten och äta tillsammans.

BÅGSKYTTE

TACOKVÄLL

GRATISGRATIS

Tisdag 18/2 kl 14.00 - 18.00
Vi provar vårt . Start kl 14.00.VR på Playstation 4

Onsdag 19/2 kl 12.00 - 18.00
Vi kör i idrottshallen kl 14.00 - 16.00.FOTBOLL

Fredag 21/2 kl 12.00 - 23.00
Vi har öppet som vanligt.

För mer info, följ oss på sociala medier Facebook
Uhforslov, instagram uhiforslov eller snapchat
uhforslov eller ring 0431 - 776 05 eller maila
uh@bastad.se.

För mer info, följ oss på sociala medier Facebook
Uhforslov, instagram uhiforslov eller snapchat
uhforslov eller ring 0431 - 776 05 eller maila
uh@bastad.se.

Prova på BÅGSKYTTE
Torsdagen den 20 februari kl 14.00 - 17.00
Lilla gympasalen Förslövs skola
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 06Info:

GRATIS

GRATIS



Bio Scala i Båstad
Sportlovsbio

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ -
TÅGRÅNARENS HEMLIGHET
Måndag 17/2 kl 14.00

Gratisföreställning. Biljetter kan hämtas
i kassan på Scalabiografen från och med
Onsdag 12/2 kl 18.30

Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen I när-

liggande Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp

med att bevisa att hennes pappa Ferdinand är oskyldig till tågrånet

han dömts för. Lasse och Maja ser nu sin stora chans att få upprättelse,

att visa att de visst kan lösa brott!

Snart ska ett nytt kassaskåp fullt med pengar transporteras med tåget.

Det finns många misstänkta och de börjar komma något på spåren. Saken är bara den att Ferdinand har rymt

från fängelset och är försvunnen.

Längd: 1 timme och 30 minuter. , Ålder: Barntillåten

HÄMTA
BILJETT
HÄMTA
BILJETT

PELLE SVANSLÖS
Måndag 17/2 och Tisdag 18/2 kl 12.30
Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt liv på landet tillsammans med Birgitta,
flickan som älskar honom mest av allt i hela världen. Vid ett ruskigt oväder ramlar
Pelle ned i en å som för honom ensam hela vägen till den främmande stora staden
Uppsala. Där träffar han många nya vänner, men staden är också full av inte alls så
trevliga typer. Hur ska Pelle fortsätta våga tro på att man ska vara snäll mot alla?
Räcker hans mod till för att bli en hjälte? Och kommer han någonsin att komma
hem till Birgitta igen?
Längd: 1 timme 7 minuter, Ålder: Barntillåten, Entré: 80 kr

DOLITTLE
Måndag 17/2 kl 16.00 (svenskt tal och Tisdag 18/2 kl 16.00
(engelskt tal)

Den excentriska Dr. John Dolittle lever bakom de höga murarna på Dolittle Manor med
endast sina exotiska djur som sällskap. Men när den unga drottningen blir allvarligt sjuk
tvingas Dolittle motvilligt att bege sig till en mystisk ö på jakt efter ett botemedel. Under
resan får han sällskap av en ung, självutnämnd lärling och en märklig grupp av djur,
inklusive en orolig gorilla, en entusiastisk men korkad anka, en cynisk struts, en lättsam
isbjörn och en envis papegoja som fungerar som Dolittles mest pålitliga rådgivare.
Längd: 1 timme 41 minuter Ålder: Från 7 år, barntillåten i vuxet säll.skap.
Entré: 100 kr (svenskt tal), 110 kr (engelskt tal)

GRATIS



LASSE MAJAS DETEKTIVBYRÅ - Tågrånarens hemlighet
Tisdag 18/2 kl 14.00 och Fredag 21/2 kl 15.00
Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i närliggande Kristine-

lund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att hennes pappa Fer-

dinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse och Maja ser nu sin stora chans att

få upprättelse, att visa att de visst kan lösa brott!

Snart ska ett nytt kassaskåp fullt med pengar transporteras med tåget. Det finns många

misstänkta och de börjar komma något på spåren. Saken är bara den att Ferdinand har

rymt från fängelset och är försvunnen.

Längd: 1 timme 30 minuter, Ålder: Barntillåten, Entré: 100 kr

SPIES IN DISGUISE
Onsdag 19/2 och Torsdag 20/2 kl 12.45

Superspionen Lance Sterling och vetenskapsmannen Walter Beckett är varandras raka

motsatser. Lance är charmig och smidig. Walter är det inte. Men vad Walter saknar i sociala

färdigheter väger han upp med smarta uppfinningar som Lance använder under sina episka

uppdrag. En oväntad vändning gör dock att Walter och Lance tvingas förlita sig på varandra

på ett helt nytt sätt. Om det udda paret inte kan lära sig samarbeta är hela världen I fara.

Längd: 1 timme 42 minuter Ålder: Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap.
Entré: 100 kr (svenskt tal)

SONIC THE HEDGEHOG
Onsdag 19/2 och Torsdag 20/2 kl 15.00 (svenskt tal)
Onsdag 19/2 och Torsdag 20/2 kl 17.15 (engelskt tal)
En live-action äventyrskomedi baserad på de klassiska och älskade videospelen från Sega

som fokuserar på den berömda, kaxiga ljusblå igelkotten. Filmen följer Sonics äventyr när

han försöker hantera det märkliga livet på jorden tillsammans med sin nyfunna, mänskliga

bästa vän Tom Wachowski. Sonic och Tom samarbetar för att försöka stoppa den skurk-

aktiga Dr Robotnik från att fånga Sonic och använda sina enorma krafter för att ta över

världen.

Längd: 1 timme 39 minuter, Ålder: Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap,
Entré: 100 kr (svenska tal), 110 kr (engelskt tal)

FROST 2
Fredag 21/2 kl 13.00

Varför föddes Elsa med magiska krafter? Svaret hotar hennes kungarike. Tillsammans med

Anna, Kristoffer, Olof och Sven ger hon sig ut på en farlig men häpnadsväckande resa. I Frost

var Elsa rädd för att hennes krafter var för mycket för världen. I Frost 2 får hon hoppas att de

är tillräckliga.

Längd: 1 timme 30 minuter Ålder: Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap.
Entré: 100 kr (svenskt tal)



CALL OF THE WILD
Lördag 22/2 kl 14.45

"The Call of the Wild - Skriet från vildmarken" bygger på den älskade historien om Buck, en

godhjärtad hund vars liv vänds upp och ned när han plötsligt tvingas flytta från tryggheten i

Kalifornien till Alaskas vildmarker. Som nykomling bland slädhundarna får Buck uppleva sitt

livs äventyr innan han slutligen finner sitt sanna kall.

Längd: 1 timme 31 minuter Ålder: Ej angivet. Entré: 120 kr (svensk text
och engelskt tal)

Östra Karups MoG
Måndag 17/2 kl 18.30 - Box
Tisdag 18/2 kl 17.15 - Bamsegympa

Onsdag 19/2 kl 17.30 - Dans och kl 18.30 Dans och
styrka
Torsdag 20/2 kl 19.00 Funktionell träning

15 år och uppåt

3 - 6 år

9 - 12 år

15 år och uppåt

15 år och uppåt

Vill du veta mer, ring Terese Hedlund, tel 0725 - 33 35 98 eller gå in på Facebook
och sök. Östra Karups MOG.

Alla aktiviteter är i Östra Karups gymnastiksal, Östra Karups skola.

Vill du prova på att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan att göra din första kullerbytta - då ska du
som är 3-6 år vara med på Bamsegympan i Östra Karups gympasal på tisdagar kl 17.15-18.00.

Förköp: www.scalabiografen.se eller tel 0431 - 36 97 30.

GRATIS



KAN MAN.......?
Fredag 21/2 kl 11.00 i teatersalen, Förslövs skola

KAN

MAN....
.?KAN

MAN....
.?

OBANTEATERN presenterar en glad och tokig familjeföreställning i regi
av Ika Nord

: Båstads kommun, Teknik och service, tel 0431 -
77026 eller maila mia.lundstrom@bastad.se. OBS! Begränsat antal
platser så anmäl i god tid

för dig mellan 6 - 10 år.

senast torsdagen den 20 februari.

“Har du någonsin funderat över alla galna saker som du vet att man inte kan göra, men så gärna
skulle vilja pröva? Då är du inte ensam! Kan man .....? får du följa tankegångar om vad man kan och
inte kan göra här i världen. Idéer som blir fysiska och dansanta experiment....”

ANMÄLAN och INFO

ANMÄL

GRATIS



Friskis & Svettis
Måndag - torsdag 17 - 20/2 kl 08.00-19.30 och
fredag 21/2 kl 08.00-19.00
Friskis & Svettis erbjuder fri träning i gymmet och på passen (i mån av plats) för
högstadie- och gymnasieelever. Ålder för gym och pass med redskap13 år.

PT Micke Alm håller Workshop i skivstång för ungdomar

(i gymmet).

All gratisträning registreras i receptionen i samband med träning.
Mer info hittar du på www.bastad.friskissvettis.se

Onsdag 19/2
kl 11.00-12.00

WORKSHOP - DANSEN I DIG
Måndag - Fredag 17/2 - 21/2 kl 10.00-15.00 på Kulturskolan
i Förslöv

ANMÄL

Kom och dansa på Sportlovet tillsammans
med Skånes Dansteater.
Under vecka 8 bjuder vi in Dig som är mellan
13-19 år till workshop med dansen i fokus.
Du behöver inga förkunskaper men om du
har det, kommer du att utvecklas. Alla är
välkomna!

: helene.steinlein@bastad.se
eller tel 0768 87 40 28 eller drop in.
ANMÄLAN och INFO

GRATIS

GRATIS



ANMÄL

Tisdag 18/2 kl 10.00 - 14.00

Sannarpsbadet i HalmstadSannarpsbadet i Halmstad

Halmstad Arena Bad är ett av södra Sveriges största äventyrsbad. Här finns
vattenrutschkanor, vattenpist, vildfors, strömkanal, bubbelpool och separata
hopp-, motions- och aktivitetsbassänger. Dessutom rymmer badet en friskvårds-
avdelning med gym samt ett badcafé. Barn under 12 år måste ha med sig en
badande simkunnig vuxen. För att få bada utan vuxet sällskap måste du ha fyllt
12 år samt vara simkunnig.

OBS! Det finns ett begränsat antal platser (50 st) och det är först till kvarn som
gäller. Bussen är gratis. Vuxna får åka med bussen. Inträde vuxna 85 kr och
barn/ungdom 3-17 år gratis. Ledare medföljer. Glöm inte ta med badkläder.

Bussen hämtar Förslövs skola kl 08.30, Grevie Bjäre kvarn kl 08.40, Västra
Karups skola kl 08.50, Torekovs skola kl 09.00, Hovs kyrka kl 09.10, Båstad
Lyckantorget kl 09.20 och Östra Karups skola kl 09.30. Hemfärd kl 14.00.

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

senast måndagen den 17 februari.

GRATIS



Xbowl i Båstad
Tisdag 18/2 och Torsdag 20/2 kl 13.00 - 15.00

Alla kan bowla... gammal som ung, proffs som nybörjare. Xbowl's toppmoderna
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
Måste bokas tel 0431-36 00 00

Finns även att
spela. Rack o boll finns att låna.

BORDTENNIS

ANMÄL

Uppblåsbart tivoli
Torsdag 20/2 kl 10.00-15.00 i Förslövs idrottshall

Hoppborgstivolit är ett uppblåsbart äventyr för små och stora barn. Hoppa,
studsa och spring i de olika uppblåsbara hoppborgarna.

För pojkar och flickor från 5 år och uppåt.

Ingen föranmälan. Gratis inträde.
Arr: Båstads kommun

GRATIS

GRATIS



Foto: Mats Roslund

Måndag 17/2 och torsdag 20/2 kl 12.00 - 16.00

Sportlovsvävning i Östra Karup

ANMÄL

Alla barn och ungdomar från 8 år och uppåt är välkomna att prova på
Sportlovsvävning i Östra Karups Vävstuga.

Följande finns att väva:

dig senast söndagen den 16/2 till måndagsvävningen och senast
onsdagen den 19/2 till torsdagsvävningen.
Anmäl till Eivor, tel 0431 - 741 66 eller 0730 - 40 92 21 säkrast på förmiddag

ANMÄL

- Trasllöpare kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Kudde kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Väska kl 12.00-14.00 och kl 14.00-16.00
- Fodral till surfplatta kl 12.00-16.00
- Handduk kl 12.00-16.00
- Bordslöpare kl 12.00-16.00
- Mobiltelefonfodral kl 12.00-16.00

GRATIS



Yoump i Helsingborg
Måndag 17/2 och Onsdag 19/2 kl 14.00 - 16.00

ANMÄLYoump 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, slampdunk, battlebeam, high performance, 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 x 2) och det är först till kvarn
som gäller. Buss och inträde ingår för barn och ungdomar upp till och med
17 år. 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

senast fredagen den 14 februari.

GRATIS



LASERDOME

Fredag 21/2 kl 13.00 - 14.30 i Helsingborg
Häng med oss till Laserdome i Helsingborg. Med sensorförsedda västar på
kroppen och futuristiska laservapen i händerna jagar ni varandra genom mörka
gångar, uppför ramper och över hinder. Det finns inte ett dataspel i världen som
kan framkalla den här adrenalinruschen, det garanterar vi. Nervkittlande,
adrenalinhöjande action för hela familjen.

För dig från 7 år och uppåt. Låg- och mellanstadiet åker med i vuxet sällskap.
OBS! Det finns ett begränsat antal platser (27 st) och det är först till kvarn som
gäller.

Bussen hämtar Östra Karups skola kl 11.00, Båstad Lyckantorget kl 11.10, Hovs
kyrka kl 11.20, Torekovs skola kl 11.30, Västra Karups skola kl 11.40, Grevie
Bjäre Kvarn kl 11.50 och Förslövs skola kl 12.00. Hemfärd kl 14.30.

För mer info gå i på www.helsingborg.laserdome.se. Ta gärna med egen matsäck.

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

senast onsdagen den 19 februari.

ANMÄL

GRATIS



SÅNG - Tisdag 18/2 kl 13.00-14.00

PROVA PÅ SÅNG OCH DRAMA

Gillar du att sjunga och är nyfiken på hur det är att sjunga på Kulturskolan? Kom och prova på att sjunga
med vår sånglärare. Vi kommer att sjunga sånger tillsammans som alla kan sjunga med i och sångerna är
från blandade stilar. Tillsammans har vi kul med sång och musik. För årskurs 4 -9.

Kom och Prova på drama och teater! Vi kommer att göra olika lekar,
övningar och improvisationer där du får släppa loss din fantasi, prova på
olika roller och ha roligt tillsammans med andra. Inga förkunskaper
behövs!

: helene.steinlein@bastad.se, tel 0768 - 87 40 28.ANMÄLAN och INFO

på Kulturskolan i Förslöv

DRAMA och TEATER på Kulturskolan i Förslöv
Tisdag 18/2 kl 14.00-15.00 för årskurs 4-6
och kl 15.00-16.00 för årskurs 7.9

GRATIS

GRATIS



LÖRDAG 18 februariLÖRDAG 18 februariMåndag-torsdag 17/2-21/2 kl 10.00-14.00 och kl 17.00-22.00
Fredag 21/2 och Lördag 22/2 kl 10.00-22.00

Sportlovskul, Hotell Riviera Strand

VÄLKOMNA!

På familjehotellet vid havet i Båstad, Hotel Riviera Strand, hittar ni Sportlovskul och Sport-
landet, som är uppbyggt av Care of Sport Båstad och bemannas av erfarna sportledare och
instruktörer från Sport & Äventyr Camp Båstad.

Barnen möts 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 barnen möjlighet att delta i alla de schemalagda och roliga
aktiviteterna i hotellets aktivitetsklubb Flamingo (bollspelsturneringar,
lekar/stafetter/tävlingar i poolen och i Sportlandet, disco mm) som ledarna

arrangerar varje dag och träffa nya kompisar!

Vill du bara komma in och spontanidrotta/leka och kanske utmana
dina kompisar eller syskon i bordtennis, prickskytte, minitennis, innebandy,

sällskapsspel eller i någon av de många andra aktiviteter som finns på
plats - så är du självklart välkommen att göra det!

till Sportlovskul och Sportlandet
på Hotel Riviera Strand. dig i receptionen när du kommer.

Måndag - fredag kl 16.00-17.00 är alla barn välkomna att vara med i
aktiviteter i poolhuet. Övriga tider är poolen endast tillgänglig för
gäster boende på hotellet.

För att se de schemalagda aktiviteterna under vecka 8, se
https://hotelrivierastrand.se/relax-aktivitet/flamingoklubben.

Barn i åldern 6-13 år är välkomna
ANMÄL

GRATIS



PYSSELBUFFÉ
Måndag 17/2 - Fredag 21/2 kl 13.00 - 16.00

Båstads Bibliotek

Under Måndag - Fredag dukas det upp en pysselbuffé för alla barn. Drop in
och ingen föranmälan.

HÖGLÄSNING i sagorummet, Båstads bibliotek
Onsdag 19/2 kl 11.00 - 11.30
Mats Johansson, bibliotekarie och författare, läser högt ur egna böcker och
andras! Välkommen du som är 10 år och uppåt och som inte är rädd för att
höra lagom jätteläskiga historier.
Antalet platser är begränsat så dig till bastad.bibliotek@bastad.se
eller på 0431 - 770 88.

ANMÄL

BLUEBOTS invaderar bibblan
Torsdag 20/2 kl 10.00 - 12.00

Dags för kodning och kreavitet! Programmera, bygg banor och ha roligt med de
små robotarna!
Drop in och ingen föranmälan. För pojkar och flickor från 6 år.

GRATIS

SKRIVARVERKSTAD i konferensrummet, Båstads bibliotek
Onsdag 19/2 kl 13.00 - 15.00
Skrivarverkstad med handledning av Mats Johansson, bibliotekarie
och författare. Tema: Forma och presentera en karaktär.
Antalet platser är begränsat så

dig till bastad.bibliotek@bastad.se eller på 0431 - 770 88.
För dig 10 år och upp till 18 år.
ANMÄL

ANMÄL

ANMÄL

GRATIS



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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se

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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se


