
31 oktober - 7 november 2021

Alla aktiviteter är
GRATIS!

KUL



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

och vuxna under höstlovet vecka 44.

En mängd aktiviteter arrangeras av kommunen och organisationer runt om i

kommunen och det bästa är att alla aktiviteter är GRATIS för barn och unga

6- 15 år.

Programmet marknadsförs via webben, www.bastad.se/höstlov, 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 höstlov!

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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se

Lovaktiviteter och Coronaviruset

Båstads kommun och alla som arrangerar lovaktiviteter anpassar sin verksamhet
kontinuerligt efter rådande rekommendationer och restriktioner. Båstads kommun följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset.

Alla lovaktiviteter ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Läget kan förändras
snabbt och därför kan information i våra program också förändras.

Du kan hålla dig informerad genom att besöka kommunens hemsida www.bastad.se.

Vi ber dig att som deltagare följa de rekommendationer som råder. Delta bara i aktiviteter
om du känner dig fullt frisk. Om du har anmält dig till en aktivitet men behöver stanna
hemma på grund av sjukdom, sjukdomssymtom eller annan orsak uppskattar vi om du hör
av dig och anmäler förhinder.



BOKA
BILJETT

BOKA
BILJETT

Bio Scala i Båstad
Sportlovsbio

Passepartout är en ung och nyfiken silkesapa som alltid drömt om

att bli upptäcksresande.
En dag träffar han den våghalsige och dumdristige grodan Phileas,

som slår vad om att det går att resa jorden runt på 80 dagar, allt för

att vinna 10 miljoner musslor.
Passepartout ser en möjlighet av få utforska världen och tillsammans

med sin nya vän inleder de ett galet och spännande äventyr fullt av

spännande överraskningar.

Längd: 1 timme och 22 minuter. Ålder: Barntillåten.
Alla talar svenska.

JORDEN RUNT PÅ 80 DAGAR
Måndag 1/11 kl 11.00

Biljetter bokas hos Scala Biografen, 0431 - 36 97 30,
www.scalabiografen.se eller maila info@scalabiografen.se
OBS! Max 3 biljetter per person och till max 2 filmer.

BOKA
BILJETT

BOKA
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BABYBOSSEN 2: FAMILJEFÖRETAGET
Måndag 1/11 kl 13.00
Bröderna Templeton – Tim och hans Babyboss-lillebror har blivit

vuxna och glidit isär.
Tim är gift och hemma-pappa. Ted är hedgefond-VD.

Men en ny babyboss med ett banbrytande tillvägagångssätt och

inställningen att ”allt är möjligt” kommer att föra dem samman igen…

och inspirera till ett nytt familjeföretag

Längd: 1 timme och 34 minuter. , Ålder: Från 7 år.
Alla talar svenska.



Det här är berättelsen om den lite blyge skolkillen Barney och Ron,

hans nya digitala robotkompis som är tänkt att bli hans bästa vän.

Men det finns ett litet problem, Ron fungerar inte riktigt som han

ska. Rons alla tokiga, tekniska fel leder till att han och Barney till-

sammans ger sig ut på ett actionfyllt äventyr och de får uppleva hur

underbart rörigt det är att vara bästa vänner.

Längd: 1 timme och 45 minuter. , Ålder: Från 7 år
Alla talar svenska.

RON RÖR OM
Tisdag 2/11 kl 11.00
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FAMILJEN ADDAMS 2
Tisdag 2/11 kl 13.15

BOKA
BILJETT

BOKA
BILJETT

Allas läskiga favoritfamilj är tillbaka i den animerade FAMILJEN

ADDAMS 2.
Morticia och Gomez är upprörda över att deras barn växer upp, hoppar

över familjemiddagar och är totalt konsumerade av ”skrämtid”.

För att stärka sina familjeband bestämmer de sig för att trycka in

Wednesday, Pugsley, Onkel Fester och resten av gänget in i deras

hemsökta husbil och ge sig ut på vägarna i en sista eländig familje-

semester.
Deras resa rycker dem ur sitt rätta element och familjen hamnar i

roliga och oplanerade möten med deras ikoniska kusin Det, och flera

nya knasiga karaktärer. Vad kan möjligtvis gå fel?

Längd: 1 timme och 30 minuter.
Alla talar svenska.



BREAKDANCE
Måndag 1/11 kl 17.00 på Musteriet i Båstad
Måndag 1/11 kl 18.30 på Ungdomens Hus i Förslöv

Prova på Breakdance och plocka fram din tuffa sida.
Breakdance eller breakin’ är en akrobatisk dansstil med
ursprung från gatorna som växte fram på 70-talet I USA.
Stilen föddes ur hiphop-kulturen och är känd som en av de
tuffaste Streetstilarna.
Dansen kännetecknas av flera olika moment som spinmoves,
footwork och freezes. En utövare av breaking kallas breakare
och kan även kallas B-boy eller B-girl.
Breaking är under ständig utveckling och influeras av andra
dansstilar och sporter då dansen handlar om att uttrycka
sig själv och sätta en personlig prägel. Denna energiska dans
ger både styrka och smidighet på ett sätt som få är vana vid.

För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år

BOKA
BILJETT
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BILJETT

PUMPALYKTAVERKSTAD
Söndag 31/10 kl 14.00 - 16.00
Östra Karups Bygdegård

För alla barn upp till och med 15 år
Vi grillar korv och har pumpalyktaverkstad i bygdegårdens trädgård och
uthus. 1 st pumpa per barn. Familjer är välkomna tillsammans med barnen!

senast 29/10 till info@ostrakarupsbygdegard.se eller sms till
Johanna 0739 - 52 20 23.
Vi hjälps åt att hålla avstånd.
Arr: Östra Karups Bygdegård, Viktor Ewalds väg 49 I Östra Karup,
www.ostrakarupsbygdegard.se

ANMÄLAN

VARMT VÄLKOMNA!

ANMÄL



HÖSTLOVSTECKNING
Onsdag 3/11 kl 14.30 på Musteriet i Båstad
Torsdag 4/11 kl 14.30 på Ungdomens Hus i Förslöv
För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år



SKRÄCKSKRIVARWORKSHOP
med Petrus Dahlin
Onsdag 3/11 kl 13.00 - 16.00 Båstads bibliotek
För tjejer och killar mellan 9 och 12 år

Har du läst bokserien Skogens Systrar, fantasyböckerna om Filix Wood
eller någon av rysarna Hjärtlös, Spöknät eller Kurragömma?

Författaren Petrus Dahlin har skrivit dom och
många, många fler spännande böcker. Nu kommer
han till Båstads bibliotek för att dela med sig av sina

bästa tips till dig som vill skriva en riktigt läskig
spökhistoria.

ANMÄLAN till Båstads bibliotek,
tel 0431 - 770 88 senast den 29 oktober.

Har du läst bokserien Skogens Systrar, fantasyböckerna om Filix Wood
eller någon av rysarna Hjärtlös, Spöknät eller Kurragömma?

Författaren Petrus Dahlin har skrivit dom och
många, många fler spännande böcker. Nu kommer
han till Båstads bibliotek för att dela med sig av sina

bästa tips till dig som vill skriva en riktigt läskig
spökhistoria.

ANMÄLAN till Båstads bibliotek,
tel 0431 - 770 88 senast den 29 oktober.

ANMÄL

DREJA OCH SKAPA MED LERA
Måndag 1/11 - 2/11 kl 10.00 - 13.00 eller
Onsdag 3/11 - 4/11 kl 10.00 - 13.00

Torekov Art Center välkomnar barn och unga på höstlovet till keramik-
verkstaden. Under två dagar lär vi oss grunderna för drejning, bygga i lera,
använda formar och skulptera. Det finns stor plats även för fritt skapande med
användning av olika verktyg.
Aktiviteten leds av Malin Strömberg, konstnär och lärare.
Allt material, dryck och smörgås ingår.

(namn, ålder och mobilnummer) till Båstads
kommun, ring 0431-77026

och anmäl dig.

OBS! Begränsat antal deltagare - först till kvarn gäller.

ANMÄLAN
senast den fredagen den

29 oktober

För tjejer och killar mellan 6-15 år på Torekovs Art Center, Varans byaväg 94

ANMÄL



KONSERT
Fredag 5/11 kl 19.00 på Ungdomens Hus, Pugesalen
i Förslöv
För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år



SKAPA DIN EGEN CUPCAKE
med Maggan
Tisdag 2/11 kl 12.00 på
Tisdag 2/11 kl 15.00 på

Ungdomens Hus i Förslöv
Musteriet i Båstad

Alla bakar sina egna cupcakes
och allt material ingår. Medtag
förkläde om du har. Man får

ta med sig det man bakat
hem (om du inte redan

har ätit upp dom)!.

För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år

STREETDANCE med Kaisa
Måndag 1/11 kl 17.00 på Ungdomens Hus i Förslöv
Måndag 1/11 kl 18.30 på Musteriet i Båstad

För tjejer och killar i årskurs 7 - 9
och upp till och med 18 år

Prova på Streetdance -
Dansa med attityd!!

Streetdance är för dig som
vill prova på olika street-
dancestilar som hiphop,
house och locking.

Vi dansar till skön hiphop,
house, funk och R’n’B
musik.



För tjejer och killar 11 - 15 år

SPELA KYRKOORGEL
Måndag 1/11 kl 13.00 - 13.45 eller kl 15.00-15.45
i Förslövs kyrka

Är du nyfiken på hur det känns att sitta på orgelläktaren och spela kyrkoorgel? Vill du
veta hur det hörs när organisten drar ut alla stämmor och spelar med händer och fötter
på samma gång? Kanske känner du igen din favoritlåt?
Arr: Förslövs- och Grevie församling, Kantor Sofia Rosengren, tel 0709-17 38 00.



HÖSTLOVSVERKSTAD
på Ravinen
Norrvikens Trädgårdar

Måndag 1/11 kl 10.00 - 12.00 (6-9 år) och
kl 14.00 - 16.00 (10-13 år)
Tisdag 2/11 kl 10.00 - 12.00 (6-9 år) och
kl 14.00 - 16.00 (10-13 år)
Vi börjar med att utforska utställningen

Vi undersöker temat Dröm och går sen vidare till den Skapande verkstaden där
vi med inspiration från utställningen skapar drömlandskap i kollageteknik.
Ravinens pedagoger möter upp barnen i entrén kl 10.00 resp kl 14.00. Vuxen person hämtar barnen i
entrén kl 12.00 resp kl 16.00. Ravinen har stängt för besökare på måndagar och tisdagar, men vi
erbjuder barnens vuxna sällskap en kort rundvandring vid hämtning.

(namn, ålder och mobilnummer) till Båstads kommun, ring 0431-77026
och anmäl dig.

Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma. Drömmare

söder om Hallandsåsen.

OBS! Begränsat antal deltagare - först till kvarn gäller.

ANMÄLAN senast fredagen
den 29 oktober

ANMÄL



För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år

WORKSHOP GRAFFITI
Måndag 1/11 kl 12.30 på Undomens hus i Förslöv
Måndag 1/11 kl 16.30 på Musteriet i Båstad

Vill du lära Dig grunderna i hur man målar graffiti? Vad finns
det för olika tekniker, vilka motiv kan man skapa och vad är
egentligen skillnaden mellan graffiti och street art?
Få svar på alla dina frågor och prova på att måla dina egna
idéer.

ANMÄLAN (namn, ålder och mobilnummer) till
Ungdomens Hus i Förslöv, uh@bastad.se och till Musteriet i
Båstad musteriet@bastad.se för garanterad plats.

OBS! Begränsat antal deltagare - först till kvarn
gäller. ANMÄL



För tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och upp till och med 18 år

SKAPA FILM
tillsammans med Råfilm

Onsdag 3/11 kl 13.00 på Ungdomens Hus i Förslöv
Onsdag 3/11 kl 15.00 på Musteriet i Båstad

Ledarna från Råfilm berättar för dig om manus, regi, storyboards och hur man når ut
med sin färdiga film. Visar också greenscreen och specialeffekter i film.

Råfilm är ett filmkollektiv som finns i Malmö och i Stockholm.



Fritidsgårdarna har öppet för tjejer och killar i årskurs 7 - 9 och
upp till och med 18 år

FRITIDSGÅRDARNA

MUSTERIET i Båstad
Öppet måndag-torsdag kl 14.00-21.00
Fredag kl 14.00 - 23.00

UNGDOMENS HUS i Förslöv
Öppet måndag-onsdag kl 12.00-18.00
Torsdag kl 12.00-20.00
Fredag kl 12.00-23.00



Anmäl i god tid!

Vi hoppas ni får ett roligt och aktivt höstlov!

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

eller maila mia.lundstrom@bastad.se




