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MUSIKLÄGER | 12-15 ÅR

anmäl
dig på
nätet

Gillar du musik? Var med på ett fyra dagar långt läger där vi tar oss hela vägen från
det första ackordet till ett scenframträdande. Vi kommer både spela andras låtar och skriva
eget material. På lördagen avslutar vi med ett framträdande på Markans scen. Oavsett om du
redan spelar något instrument eller är nybörjare kommer du kunna vara med. Det enda som
är viktigt är att du tycker om musik. För mer info kontakta patrik.nilsson@studieframjandet.se.
Datum/tid: Onsdag-fredag 13-16 juni kl. 9-15 | Lördag kl. 11-15
Plats: Markan | kontakt: www.markan.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Max 10 deltagare.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Vecka

Vad ska du göra i sommar? Är du mellan 6-15 år finns det många
roliga aktiviteter att välja mellan. I den här brochyren kan du se vad
som händer i kulturhuset, biblioteken, Markan och på Hovdala slott
under sommarlovet. Och vet du vad? Allt är gratis!

25

PROVA PÅ KLÄTTRING | FRÅN 10 ÅR

anmäl
dig på
nätet

Prova på att klättra på klättervägg! Markans ledare finns på plats och hjälper till.
Datum/tid: Måndag-torsdag 18-21 juni | kl. 14-16.
Plats: Markan | kontakt: www.markan.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Max 8 deltagare per dag.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

ANMÄLAN
En del aktiviteter har begränsat antal platser och kräver därför
anmälan. Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Man kan anmäla
sig till flera aktiviteter om man vill. Vi meddelar per e-post om du
erbjuds en plats eller eventuell reservplats enligt din amälan.

Vecka
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SKAPA & BERÄTTA MED DIGITALA SPEL | 13-16 ÅR

anmäl
dig på
nätet

Tillsammans med spelutvecklaren Oscar Wemmert från GameFlame får du skapa en
egen version av ett digitalt spel med din egen berättelse, dina egna bilder och ljud. Lär dig vad
digitala spel är och hur de skapas. Vi remixar sedan spelet steg för steg i verktyget Scratch.
JAZZKLUBBEN | SOPHISTICATED LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL
Datum/tid: Onsdag 20 juni | kl. 10-15.30 (medtag egen lunch).
Plats: Markan | kontakt: www.markan.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Max 10 deltagare.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Sista anmälningsdag är den 7 juni.
Vid eventuella frågor kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Vecka
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KULTURDAGLÄGER | 6-15 ÅR (UPPDELADE I TVÅ GRUPPER)

anmäl
dig på
nätet

Ett läger för barn och unga där vi arbetar med teater, kör och dans. Allt avslutas med
en föreställning för föräldrar och vänner. Under veckan kommer vi jobba runt begrepp som
vänskap, ensamhet, självkänsla, glädje och utanförskap. Läs mer på www.axerup.se.
Datum/tid: Måndag-torsdag 6-10 aug | Grupp 1 kl. 9-12 och Grupp 2 kl. 13-16 | Fredag kl. 13-19
Plats:JAZZKLUBBEN
Markan | kontakt:
www.markan.seLADIES FEAT. CHRISTINA DAHL
| SOPHISTICATED
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Med reservation för ändringar. Kontakta
lovaktiviteter@hassleholm.se för mer info.
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24-TIMMARS SOMMAR-LAN | FRÅN 10 ÅR

anmäl
dig på
nätet

Turneringar i diverse spel och annat kul. Ta med dator eller spelkonsol. Frukost ingår.
Datum/tid: Måndag-tisdag 13-14 augusti | Från kl. 16-16 nästa dag.
Plats:JAZZKLUBBEN
Markan | kontakt:
www.markan.seLADIES FEAT. CHRISTINA DAHL
| SOPHISTICATED
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Max 50 deltagare.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

BIBLIOTEKET
Vecka

25

HOVDAL A SLOT T

WORKSHOP: RITA MANGA | 8-15 ÅR

Vecka

26

Hur ritar man en manga och hur skapar man en egen karaktär? Det är några saker ni får
lära er på vår mangaworkshop.
Datum/tid: Onsdag 21 juni | kl. 13-15 drop-in.
Plats: Hästveda bibliotek | kontakt: www.snokabibliotek.se

Vecka
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ROBOTBYGGE 2.0 | GRUPP 1: 7-10 ÅR OCH GRUPP 2: 10-15 ÅR

HANTVERKARLÖRDAG FÖR HELA FAMILJEN - PLÅTA, SLYNGA OCH SLÅ
Vi gör själva enkla redskap som vi sedan använder till att göra snören och snoddar. Vuxna
och barn slöjdar tillsammans. Åk kostnadsfritt till Hovdala slott från Stoby besto, Mötesplats
Ljungdala och Norra station. Begränsat antal platser i bussen. Läs mer om bussturerna nedan.
Datum/tid: Lördag 30 juni | kl. 13-16 drop-in.
Plats: Hovdala slott | kontakt: www.hovdala.se

anmäl
dig på
nätet

Succén är tillbaka! Vi bygger tillsammans robotar med Strawbees Quirkbot. I år ny
motor med nya möjligheter. På fredagen tävlar robotarna i robotrace. Alla är välkomna att
komma och titta och heja på er favorit.
Ålder: Grupp 1 = 7-10 år + medföljande vuxen | Grupp 2 = 10-15 år
Datum/tid: Tisdag och torsdag 10-12 juli | Grupp 1 kl. 10-12 och Grupp 2 kl. 13.30–15.30.
Robotrace fredag 13 juli kl. 10 gemensamt båda grupperna.
Plats: Skaparbibblan, Hässleholms stadsbibliotek | kontakt: www.snokabibliotek.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Vecka
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HANTVERKARLÖRDAG FÖR HELA FAMILJEN - DRAKVERKSTAD
Vi gör drakar av enkla material. Vuxna och barn slöjdar tillsammans. Åk kostnadsfritt till
Hovdala slott från Stoby besto, Mötesplats Ljungdala och Norra station. Begränsat antal platser
i bussen. Läs mer om bussturerna nedan.
Datum/tid: Lördag 7 juli | kl. 13-16 drop-in.
Plats: Hovdala slott | kontakt: www.hovdala.se

Vecka

28

HANTVERKARLÖRDAG FÖR HELA FAMILJEN - ÅTERBRUK
Vi tillverkar roliga saker av material som vi i vanliga fall kastar. Vuxna och barn slöjdar
tillsammans. Åk kostnadsfritt till Hovdala slott från Stoby besto, Mötesplats Ljungdala och
Norra station. Begränsat antal platser i bussen. Läs mer om bussturerna nedan.
Datum/tid: Lördag 14 juli | kl. 13-16 drop-in.
Plats: Hovdala slott | kontakt: www.hovdala.se

JAZZKLUBBEN | SOPHISTICATED LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL

ROBOTBYGGE 2.0 | 7-15 ÅR
Pssst…

Vecka
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Hela sommaren under våra öppettider kan ni komma in och
pyssla i vår pysselhörna. Ni kan även spela Bibbla-bingo och
få en gåva (max 1/barn). Välkommen in så berättar vi mer.

HANTVERKARLÖRDAG
FÖR HELA FAMILJEN
- TÄLJA
JAZZKLUBBEN | SOPHISTICATED
LADIES FEAT.
CHRISTINA DAHL
Vi täljer och målar enkla saker av färska grenar. Åk kostnadsfritt till Hovdala slott från Stoby
besto, Mötesplats Ljungdala och Norra station. Begränsat antal platser i bussen. Läs mer om
bussturerna nedan.
Datum/tid: Lördag 21 juli | kl. 13-16 drop-in.
Plats: Hovdala slott | kontakt: www.hovdala.se

Soliga hälsningar från personalen på barnbiblioteken i
Hässleholm.
JAZZKLUBBEN | SOPHISTICATED LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL

Gratis
buss

Åk med
Bergkvarabuss
till Hovdala slott
gratis FEAT.
och var
med på Hantverkarlördagarna
JAZZKLUBBEN
| SOPHISTICATED
LADIES
CHRISTINA
DAHL
Obs! Det ligger i ert ansvar att komma i god tid innan avgång. Vi ersätter inga resor vid missad
hemresa kl. 16.00 från Hovdala slott. Pga. begränsat antal platser kan vi inte garantera att det
finns platser, chauffören kan därför neka resa om bussen är fullsatt (max 50 passagerare).
TIDTABELL
Samtliga datum: lördagar 30/6, 7/7, 14/7 och 21/7.
Till Hovdala slott
12:00 från Hässleholm, Stoby besto parkering, via:
12:10 Mötesplatsen Ljungdala, Trebackalånggatan 174
| SOPHISTICATED LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL
12:25JAZZKLUBBEN
Norra station, Magasingatan
Hemresa
16:00 från Hovdala slott, via:
16:15 Norra station, Magasingatan
16:30 Mötesplatsen Ljungdala, Trebackalånggatan 174
16:40 Stoby besto parkering

Vecka
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Bokbussen står på Hovdala slott och säljer böcker, tisdag-fredag kl. 11-17.

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
Vecka

26

PROVA PÅ CIRKUS - CIRKUS SAGA | GRUPP 1: 6-8 ÅR OCH GRUPP 2: 9-13 ÅR
Prova på cirkus i 5 dagar med uppvisning sista dagen. Cirkus Saga kommer till oss
som roliga karaktärer med spännande lådor fyllda med cirkus och kreativitet. Barnen
får prova på olika cirkusdiscipliner så som jonglering, akrobatik och enhjuling. Vi träffas
måndag–fredag och veckan avslutas med en uppvisning för föräldrar och vänner.

HÄSSLEHOLM KULTURHUS
anmäl
dig på
nätet

Datum/tid: Måndag-fredag 25-29 juni | Grupp 1 kl.10-12 och Grupp 2 kl. 13-16.
Plats: Blå salongen, Hässleholm kulturhus | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Vecka
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Vecka

PYSSELVERKSTAD MED NELLY | VÄGGFÖRVARING | ALLA ÅLDRAR
Kom och pyssla med oss! Dagens tema: Vi gör en liten väggförvaring. Vuxna och barn pysslar
tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.

27

PYSSELVERKSTAD MED NELLY | TRÄHUS | ALLA ÅLDRAR
Kom och pyssla med oss! Dagens tema: Vi målar platta trähus. Vuxna och barn pysslar
tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.

SKAPA & KODA DITT EGET DIGITALA SPEL | 8-12 ÅR

anmäl
dig på
nätet

Skapa ett eget spel med verktyget Scratch. Tillsammans med spelutvecklaren Oscar
Wemmert från GameFlame lär du dig grunderna för hur ett spel skapas och bygger ett spel
steg för steg. När dagen är slut har du skapat ett enkelt spel som kan spelas på datorer och
delas med vänner och familj. Du kan också jobba vidare med det på egen hand.

Datum/tid: Tisdag 14 augusti | Grupp 1 kl. 10-12.30 och Grupp 2 kl. 13-15.30.
Plats: Blå salongen, Hässleholm kulturhus | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
Anmälan: Anmälan sker på www.hassleholm.se/lov. Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 7 juni. Vid frågor kring anmälan kontakta lovaktiviteter@hassleholm.se.

Datum/tid: Måndag 2 juli | kl. 13-16.
Plats: Ateljé Färgaren, Hässleholm kulturhus, 2:a vån | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se

Vecka

Kom och pyssla med oss! Vi tar till vara på materialet som blivit över under förgående veckan.
Vuxna och barn pysslar tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.
Datum/tid: Måndag 9 juli | kl. 10-13.
Plats: Ateljé Färgaren, Hässleholm kulturhus, 2:a vån | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
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Vecka

PYSSELVERKSTAD MED NELLY | ÅTERBRUK | ALLA ÅLDRAR

Vecka
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TEKNIK ÄR KUL | ALLA ÅLDRAR
Kom och prova på bland annat Makey Makey, 3D-skrivare, robotbygge, VR-spel och andra
roliga tv-spel i Blå salongen. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.
Datum/tid:
Måndag 13 augusti | kl. 10-16
JAZZKLUBBEN
| SOPHISTICATED
LADIES FEAT. CHRISTINA DAHL
Onsdag
15 augusti | kl.
10-16
Torsdag 16 augusti | kl. 10-16

Datum/tid: Tisdag 3 juli | kl. 10-13.
Plats:JAZZKLUBBEN
Ateljé Färgaren,| SOPHISTICATED
Hässleholm kulturhus,
2:aFEAT.
vån | CHRISTINA
kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
LADIES
DAHL

Plats: Blå salongen, Hässleholm kulturhus | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
Vecka
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PYSSELVERKSTAD MED NELLY | STÄMPLAR & TRYCK | ALLA ÅLDRAR
Kom och pyssla med oss! Dagens tema: Stämplar och tryck. Vuxna och barn pysslar
tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.
Vecka

Datum/tid: Onsdag 4 juli | kl. 13-16.
Plats: Ateljé Färgaren, Hässleholm kulturhus, 2:a vån | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se

Vecka
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PYSSELVERKSTAD
NELLY | FÄRGEXPERIMENT
| ALLA ÅLDRAR
JAZZKLUBBEN MED
| SOPHISTICATED
LADIES FEAT. CHRISTINA
DAHL

33

TV- SPELS TURNERING | 8-12 ÅR OCH 13-16 ÅR
Kom och utmana varandra i tv-spel. Spelen är anpassade efter ålder. Det går att följa
turneringen
på storbild.
Ålder 8-12 år (förmiddagen)
13-16 år DAHL
(eftermiddagen). Begränsat
JAZZKLUBBEN
| SOPHISTICATED
LADIES FEAT.och
CHRISTINA
antal platser så kom i god tid.
Datum/tid: Fredag 17 augusti | kl. 10-12 och kl. 13-16.
Plats: Blå salongen, Hässleholm kulturhus | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se

Kom och pyssla med oss! Dagens tema: Färgexperiment. Vuxna och barn pysslar
tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.
Datum/tid: Torsdag 5 juli | kl. 10-13.
Plats: Ateljé Färgaren, Hässleholm kulturhus, 2:a vån | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se

Vecka
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PYSSELVERKSTAD
NELLY | HÄNGMOBILER
ALLA ÅLDRAR
JAZZKLUBBEN MED
| SOPHISTICATED
LADIES FEAT.|CHRISTINA
DAHL

Kom och pyssla med oss! Dagens tema: Hängmobiler. Vuxna och barn pysslar
tillsammans. Drop-in, med hänsyn att det kan bli viss väntetid.
Datum/tid: Fredag 6 juli | kl. 10-13.
Plats: Ateljé Färgaren, Hässleholm kulturhus, 2:a vån | kontakt: www.hassleholmkulturhus.se
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