Sommarlovsaktiviteter 2016

Sommarlovsaktiviteter 2016 är ett nytt spännande samverkansprojekt mellan
Svalövs Kommun, Kulturhuset i Svalöv och andra föreningar för att möjliggöra fria, meningsfulla
aktiviteter under sommarlovet för barn i åldern 6 – 15 år.

Aktiviteter
I detta programblad hittar du vilka olika aktiviteter Sommarlovskortet 2016 gäller för. Du kan
givetvis delta i allt även om du inte bor på just den orten där aktiviteten är. Transporter till och från
aktiviteterna får du dock själv stå för.

Sommarlovskortet
Sommarlovskortet 2016 som du fått i din hand berättigar dig till att kostnadsfritt delta i
aktiviteterna mot uppvisande av kortet. Tänk på att det är en värdehandling och kan inte ersättas.

Anmälan
Till vissa aktiviteter är det begränsat antal platser och därför krävs det föranmälan per mail.
Anmäl genom att skicka mail till sommarlovsvalov@gmail.com och ange aktivitet, datum och
tid samt ert namn. Vi bekräftar anmälan per mail till er.
Vissa aktiviteter har egen anmälan och detta står då under respektive programpunkt.
Anmälan behandlas i turordning enligt först anmälan = först i platskön.

Vi önskar er ett härligt, sprudlande och aktivt sommarlov!
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och tryckfel.

Vecka 23
11/6
12/6

11.00 – 19.00 Svalöv
Kom och rivstarta sommarlovet! Vi bygger upp ett helt
10.00 – 16.00 Heleneborgs- landskap med hoppborgar vid Heleneborgshallen som ni
hallen
får komma och hoppa så mycket ni vill i. Försäljning av
korv, dryck, godis etc. Arr: Kulturhuset / Ballongerian

Vecka 24
13/6

9.30 – 12.00 Kågeröd
Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Lunnaskolan svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 11/6. Arr: ABF

13/6

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

13/6

10.00 – 12.00 Svalöv
3-dagars cellospel, 2 timmar per dag. Ett fantastiskt
13.00 – 15.00 Kulturskolan tillfälle att prova på att spela detta stråkinstrument med
15.15 – 17.15
stor och vacker klang samt att skapa musik tillsammans.
Celloläraren Marit Sjödin kommer att dela upp i 3
grupper utifrån ålder och erfarenhet. Man får låna
instrument på plats eller ta med eget. Föranmälan krävs
genom att skriva vilka tider du kan, namn, ålder,
erfarenhet och telefonnummer. Anmälan senast 10 juni
till marit.sjodin@svalov.se Arr: Kulturskolan

14/6

9.30 – 12.00 Teckomatorp Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Parkskolan svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 11/6. Arr: ABF

14/6

10.00 -

14/6

10.00 – 12.00 Svalöv
3-dagars cellospel, 2 timmar per dag.
13.00 – 15.00 Kulturskolan Se ovan 13/6
15.15 – 17.15
Anmälan senast 10 juni. Arr: Kulturskolan

14-17/6

9.30 – 12.00 Svalöv
Heleneborgshallen,
Spegelsalen

Billeberga
Utflykt till Skånes Djurpark. Vi samlas vid Billeberga
Församlings- församlingshem och åker till Skånes Djurpark. Begränsat
hem
antal platser och föranmälan krävs till: Outi Ben Ammar,
0706-654311, outi.ammar@svenskakyrkan.se

Dans. Under 4 dagar dansar vi och lär oss olika
hiphop stilar, du behöver inga förkunskaper inom dans
utan vi anpassar nivån efter gruppen. Medtag
träningskläder och inneskor. Ledare: Mark Harvey
Max 8 deltagare/Föranmälan senast 11/6. Arr: ABF

15/6

9.30 – 12.00 Röstånga
Midgårdsskolan

Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 12/6. Arr: ABF

15/6

18:00 – 19:30 Svalöv
Kulturhuset

BIO Vi visar Minionerna. Har du inte Sommarlovskortet
kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

15/6

20:00 – 22:20 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar Jurassic World. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

15/6

10.00 – 12.00 Svalöv
3-dagars cellospel, 2 timmar per dag.
13.00 – 15.00 Kulturskolan Se ovan 13/6
15.15 – 17.15
Anmälan senast 10 juni. Arr: Kulturskolan

16/6

9.30 – 12.00 Svalöv
Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Heleneborgs- svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
skolan
höstterminen. Föranmälan senast 12/6. Arr: ABF

17/6

19.00 – 23.00 Billeberga
BilleshögSkolans
Matsal

17/6

10.00 – 12.00 Felestad
Liten med Stor. Lek, musik, rörelse och fika. Mysiga
Församlings- stunder, andliga rum, tankar om liv, kärlek och tro.
hem
Öppen mötesplats för barn tillsammans med vuxen.
Arr: Svenska Kyrkan

Fritidsgård, Vi håller fritidsgård i matsalen på Billeshögsskolan där vi umgås och har trevligt tillsammans.
Uppvisning av jonglering med eld!
Arr: Föräldraföreningen Billeberga GIF

Vecka 25
20/6

17.00 – 20.00 Röstånga
Odenvallen

Fotbollsskoj på Odenvallen. Vi träffas och skojar på alla
möjliga sätt och vis med fotbollen i centrum, eller bara
kom och lär känna nya vänner! Arr: Röstånga IS

20/6

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

20-22/6

9.00 – 12.00 Söderåsen
Äventyr i skogen. Kom och upptäck glädjen med
Söderåsen FK äventyrslöpning, parkour i naturen, skattjakt och lär
Klubbstugan känna nya vänner. Vi träffas under 3 dagar och har skoj
tillsammans. Tag med lämpliga oömma kläder och skor.
Ca 20 deltagare/Föranmälan

22/6

20:00 – 23:00 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar Avatar. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

24/6

10.00 – 12.00 Billeberga
Midsommarfirande, vi träffas och pyntar
Församlings- midsommarstången, leker och dansar kring
hemmet
midsommarstången. Lotteri etc.
Arr: Föräldraföreningen Billeberga GIF

Vecka 26
27-30/6

13.00 – 15.00 Röstånga
Midgårdsskolan

Musik. Vi träffas under 4 dagar och provar på olika
instrument som, gitarr, keyboard, ukelele och några till.
Ledare: Nicke Fredriksson Max 8 deltagare/Föranmälan
senast 17/6. Arr: ABF

27/6

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

28/6

10.00 – 12.00 Kågeröd
Nerf. Vi bygger upp en bana i idrottshallen och spelar
Lunnahallen Nerf så det står härliga till! Tag med skyddsglasögon, Nerf
och oömma kläder. Arr: Allaktivitetsföreningen

28/6

18:00 – 19:30 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar Ice Age 4. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

Vecka 27
4/7

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

5/7

9.00 – 15.00 Finnstorpssjön

5/7

10.00 – 12.00 Svalöv
Nerf. Vi bygger upp en bana i idrottshallen och spelar
Heleneborgs- Nerf så det står härliga till! Tag med skyddsglasögon, Nerf
hallen
och oömma kläder. Arr: Allaktivitetsföreningen

5/7

17:00 – 18:00 Svalöv
Teaterföreställning. på Fridhems Folkhögskola.
Fridhems
Banditsagor framför Barnen i trädet.
Folkhögskola En klassisk folksaga i ny tappning, om två barn som lyckas
överlista en vuxen som vill dem illa. Föreställningen
utmanar och uppmuntrar fantasin och gestaltas lekfullt
med enkla medel.

6/7

20:00 – 22:00 Svalöv
Kulturhuset

Dagläger, Kul i Natur. På daglägret får ni möjlighet
att vistas i naturen, leka, träffa nya vänner, lära sig om
allemansrätten och en massa annat kul. Fika och lunch
ingår.Tag med lämpliga oömma kläder och skor.
Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

BIO. Vi visar Känn ingen sorg. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

7/7

16.30 - 19: 30 Röstånga
Prova på Gymnastik.
Gymnastiksal Arr: Röstångagymnasterna

7/7

15.00 – 19.00 Svalövssjön

Picknick. Grill och mys med ung som gammal. Vi håller
med grillarna och ni tar med det som ni vill grilla. Vi står
för sallad, tillbehör och dricka. Alla är välkomna!
Arr: Marhaba

Vecka 28
11/7

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

12/7

10.00 – 12.00 Röstånga
Nerf. Vi bygger upp en bana i idrottshallen och spelar
Gymnastiksal Nerf så det står härliga till! Tag med skyddsglasögon, Nerf
och oömma kläder. Arr: Allaktivitetsföreningen

12/7

18:00 – 22:20 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar LasseMaja – Stella Nostra. Har du inte
Sommarkortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

11-14/7

9.30 – 12.00 Svalöv
Kulturhuset

Musik. Vi träffas under 4 dagar och provar på olika
instrument som, gitarr, keyboard, ukelele och några till.
Ledare: Nicke Fredriksson Max 8 deltagare/Föranmälan
senast 20/6. Arr: ABF

14/7

16.30 - 19.30 Röstånga
Prova på gymnastik.
Gymnastiksal Arr: Röstångagymnasterna

Vecka 29
18/7

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

18/7

12.00 -

19/7

10.00 – 12.00 Teckomatorp Nerf. Vi bygger upp en bana i idrottshallen och spelar
Idrottshallen Nerf så det står härliga till! Tag med skyddsglasögon, Nerf
och oömma kläder. Arr: Allaktivitetsföreningen

19/7

18:00 – 19:30 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar RIO. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

24/7

15:00 -

Kulturafton på Folkets Hus med representation av olika
länder. Blandade aktiviteter under eftermiddagen.
Arr: Marhaba

Svalöv
Gymnasium

Svalöv
Folkets Hus

Fotbollsturnering för alla! Vi träffas på fotbollsplanen vid
Svalövs Gymnasium/Motorcenter där vi sätter ihop lagen
till turneringen. Arr: Marhaba

Vecka 30
25/7

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

25-29/7

13.00-16.00

26/7

10.00 – 12.00 Billeberga
Nerf. Vi bygger upp en bana i idrottshallen och spelar
Idrottshallen Nerf så det står härliga till! Tag med skyddsglasögon, Nerf
och oömma kläder. Arr: Allaktivitetsföreningen

26/7

18:00 – 19:30 Svalöv
Kulturhuset

27/7

11.00 – 12.00 Teckomatorp Zumba i Parken, 7-10 år, Var med och känn glädjen
Parken
i att dansa Zumba! Arr: TK Fys

27/7

12.00 – 13.00 Teckomatorp Zumba i Parken, 11-15 år Var med och känn glädjen
Parken
i att dansa Zumba! Arr: TK Fys

30/7

21:00 – 23:45 Svalöv
Montessori
Föreningsparken

Svalöv
Kulturhuset

Teater. Under en vecka träffas vi och gör olika
teaterövningar för att sedan avsluta med en mindre
föreställning för vänner och familj.
Max 20 deltagare/Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

BIO. Vi visar Paddington. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

UTOMHUSBIO. Vi visar SOUND OF MUSIC i föreningsparken. Ta med er vänner, bekanta, filtar och
picknickkorg och njut av filmen utomhus.
Alla är välkomna! Arr: Kulturhuset / Montessori

Vecka 31
1/8

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

1-2/8

9.30 – 12.00 Svalöv
Kreativ verkstad. Använd färg, trä, papp och tyg för
Heleneborgs- att skapa era egna konstverk. Vi träffas vid 4 tillfällen
skolan
tillsammans. 20 delt./Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

3/8

18:00 – 19:30 Svalöv
Kulturhuset

BIO. Vi visar Zootropolis. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

4/8

9.00 – 15.00 Billeberga
Dalen

Dagläger, Kul i Natur. På daglägret får ni möjlighet
att vistas i naturen, leka, träffa nya vänner, lära sig om
allemansrätten och en massa annat kul. Fika och lunch
ingår. Tag med lämpliga oömma kläder och skor.
Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

Vecka 32
8/8

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

8-9/8

9.30 – 12.00 Röstånga
Midgårdsskolan

8/8

13.00 – 16.00 Teckomatorp Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Parkskolan svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

9/8

10.00 – 12.00 Billeberga
Liten med Stor. Lek, musik, rörelse och fika. Mysiga
Församlings- stunder, andliga rum, tankar om liv, kärlek och tro.
hem
Öppen mötesplats för barn tillsammans med vuxen.
Arr: Svenska Kyrkan

9/8

13.00 – 16.00 Kågeröd
Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Lunnaskolan svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

9/8

20:00 – 22:20 Svalöv
Kulturhuset

10/8

13.00 – 16.00 Svalöv
Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
Heleneborgs- svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
skolan
höstterminen. Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

11/8

13.00 – 16.00 Billeberga
Billeshögsskolan

12/8

10.00 – 12.00 Felestad
Liten med Stor. Lek, musik, rörelse och fika. Mysiga
Församlings- stunder, andliga rum, tankar om liv, kärlek och tro.
hem
Öppen mötesplats för barn tillsammans med vuxen.
Arr: Svenska Kyrkan

Kreativ verkstad. Använd färg, trä, papp och tyg för
att skapa era egna konstverk. Vi träffas vid 4 tillfällen
tillsammans. 20 delt./Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

BIO. Vi visar High School Musical. Har du inte Sommarlovskortet kan du köpa biljett för 50:- i mån av plats.

Studiehjälp. Kom och få hjälp med ämnen som du har
svårt med eller om du bara vill träna lite extra inför
höstterminen. Föranmälan senast 20/6. Arr: ABF

Vecka 33
15/8

13.00 – 15.00 Svalöv
Boule. Kom och lär dig spela boule! Vi spelar på
Artillerigatan boulebanan vid Norrgården. Arr: Svalövs Bouleförening

15/8
16/8

11.00 – 19.00 Svalöv
Kom och avsluta sommarlovet! Vi bygger upp ett stort
10.00 – 16.00 Heleneborgs- landskap med hoppborgar vid Heleneborgshallen som ni
hallen
får komma och hoppa i så mycket ni vill. Försäljning av
korv, dryck, godis etc. Arr: Kulturhuset / Ballongerian

Rockskola i sommar Vecka 27 och 28
Kom och spela i band på Kulturskolan vecka 27 eller 28. Här kan du sjunga, spela trummor, bas, gitarr
och piano. Inga förkunskaper krävs, fokus ligger på att spela och utvecklas tillsammans. Vi spelar 5
dagar och ca 90-120 minuter per dag. Anmäl dig senast 20/6 till haggren.gustav@gmail.com genom
att ange namn, ålder, vilket instrument du önskar spela samt vilken vecka du föredrar.
Minigolf i Kågeröd hela sommarlovet 11/6 till 16/8
Spela så mycket minigolf du vill på Kågeröd Söderåsens Gyms minigolfbana mot uppvisande av ditt
Sommarlovskort, övriga betalar med kontanter enligt prislistan. Klubbor hämtas ut hos Coop Konsum
fram till 1 timme innan stängningsdags. Banans öppettider är samma som Coop Konsums öppettider.
Minigolf i Teckomatorp hela sommarlovet 11/6 till 16/8
Spela så mycket minigolf du vill på TSK:s minigolf vid Ica Matmästaren mot uppvisande av ditt
Sommarlovskort, övriga betalar med kontanter enligt prislistan. Klubbor hämtas ut hos Ica fram till 1
timme innan stängningsdags. Banans öppettider är samma som Ica Nära Matmästarens öppettider.

För att möjliggöra årets sommarlovsaktiviteter vill vi tacka följande föreningar för er samverkan och
ert fina engagemang!

