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sommarlovsaktiviteter!
Här kan du hitta hela utbudet av sommarlovsaktiviteter, allt från traditionellt besök på
Bakken i Klampenborg, musikteater, teater och bio till skrivarworkshop och prova på
att göra dina egna lerfigurer i ett riktigt krukmakeri.
Sommarlovsaktiviteterna finansieras med stöd av Socialstyrelsen. De är öppna för
alla mellan 6 och 15 år och är gratis!

Praktisk information inför
sommarens aktiviteter!

Anmälan till Fritidsgårdarnas aktiviteter görs på webben via länken ”Sommarlovsaktiviteter” som du hittar på:
www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/fritidsgardar.
Senast den 9 juni ska anmälan vara inne. Du får sedan besked senast den 14 juni
på samma mejladress om vilka aktiviteter ditt/dina barn har kommit med på.
För de aktiviteter som arrangeras av biblioteken och inte finns med på webbanmälan gäller antingen att föranmälan inte behövs eller att man anmäler sig via den
e-post som står på respektive arrangemang.
Du får en bekräftelse till vårdnadshavarens angivna mejladress på att du har fått en
plats inom 1-2 dagar. Får du ingen mejlbekräftelse så måste du göra en ny anmälan.
Genom att skicka in anmälan godkänner ni att vi behandlar personuppgifterna i den
mån som krävs för att kunna genomföra verksamheten på ett säkert sätt.
För bioföreställningar på Flora gäller att biljetter hämtas på Fritidsgården Navet,
Blentarps fritidsgård eller Huvudbiblioteket i Sjöbo.
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Hela sommaren kan du gå en rymdpromenad
eller läsa fem böcker och få en present!
Rymdpromenad

Datum: 14 juni -14 augusti 2019.
Tid: Sjöbo biblioteks öppettider. För mer information se bibliotekets hemsida,
www.biblioteksso.se.
Plats: Sjöbo bibliotek.
Ålder: 6-12 år.
Gå på upptäcktsfärd på barnavdelningen på Sjöbo bibliotek och svara på frågor om
rymden i vår tipspromenad. Alla barn som deltar får en bok om rymden! Välkommen
in på Sjöbo bibliotek!

Sommarboken - alla bibliotek i kommunen

Datum: 3 juni - 31 augusti.
Tid: Bibilotekens öppettider. För mer information se bibliotekets hemsida,
www.biblioteksso.se.
Ålder: 6-12 år.
Låna och läs 5 böcker under sommarlovet. Hämta ditt sommarbokshäfte från den 3
juni på biblioteken i Blentarp, Lövestad, Sjöbo och Vollsjö. Lämna in ditt ifyllda häfte
senast den 31 augusti. När du lämnat in ditt häfte får du en bok i present av oss.

Navet
E-post: fritidsgardarna@sjobo.se
Navet telefon: 0416-274 76
Besöksadress: Planteringsgatan 29,
Sjöbo

Huvudbiblioteket Sjöbo
E-post: bibliotek
Huvudbiblioteket telefon: 0416-271 60
Besöksadress: Gamla Torg 10,
Sjöbo

Vecka 25 - måndag 17 juni - fredag 21 juni
Måndag 17 juni
Aktivitetsparken i Sjöbo, TiP Generations Parkour
och uteaktiviteter med Navet
Tid: kl. 14.00 - 18.00.
Plats: Aktivitetsparken.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Vi spenderar dagen i Aktivitetsparken i Sjöbo.
Mellan kl. 14.00-15.30 finns TiP Generations där
för er och kl. 15.30-18.00 är det Navet som håller
i aktiviteterna, vi har med oss lite av varje som ni
kan prova på och det bjuds på fika.
I Blentarp spelar vi brännboll om vi blir tillräckligt
många, om inte så hittar vi på något annat kul.
Navet stängt, Blentarp öppet kl 17.00-20.00.

Tisdag 18 juni
Repa med ert band!

Tid: kl. 10.00-16.00.
Plats: Kulturskolans lokaler på Ågatan 1.
Ålder: 12 år och uppåt.
Har ni ett band men kanske inte all utrustning eller plats att vara på?
Nu finns det möjlighet att låna en lokal och viss utrustning för att spela tillsammans.
Det kommer att finnas vuxna i närheten men det är ingen lärarledd aktivitet och ni
ansvarar för utrustningen och lokalen när ni är på plats.
Utrustning som finns: ett trumset, ett piano, en akustisk gitarr, en elgitarr, en gitarrförstärkare, en elbas, en basförstärkare, PA och mikrofon. Eventuella andra instrument får ni ta med. Du kan så klart också boka om du är själv och behöver en plats
att repa på. Ni kan boka hur lång/kort tid ni vill mellan kl.10.00-16.00.
Bokning görs via mail till: Gabriella.RismondoFerm@sjobo.se.

Besökarnas dag på fritidsgårdarna

Tid och plats:
Kl. 16.00 - 20.00, Navets Fritidsgård i Sjöbo.
Kl. 17.00.- 20.00, Blentarps Fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Idag har vi besökarnas dag på gårdarna, det innebär att ni väljer aktivitet.

Onsdag 19 juni
Animationsworkshop

Tid: kl. 10.00-12.00.
Plats: Navets Frtidsgård, Sjöbo.
Ålder: 7-10 år.
Prova på animation och testa hur du gör en egen animerad film!
Föranmälan senast 17 juni till john.belfrage@sjobo.se.

Filmworkshop

Tid: kl. 13.00-15.00.
Plats: Navets Fritidsgård, Sjöbo.
Ålder: 10-12 år.
Prova på hur man gör en egen film, från storyboard till
inspelning och klippning!
Föranmälan senast 17 juni till john.belfrage@sjobo.se.

Choklad, choklad, choklad

Tid: kl. 16.00- 20.00.
Plats: Navets Fritidsgård i Sjöbo.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Vi får besök av en chokladmästare som lär oss allt om choklad och du kommer även
att få göra choklad själv.
Obs! Begränsat antal platser och föranmälan måste göras.
Blentarp stängt.

Torsdag 20 juni
Minimidsommar på Navet!

Tid: kl. 15.30.
Plats: Navets Fritidsgård, Sjöbo.
Ålder: från året du fyller 13 - året
du fyller 16 år.
Kom och fira minimidsommar
med oss, vi lagar och äter midsommarbuffé.
Navet öppet kl. 15.00-19.00.

Minimidsommar i Blentarp!

Tid: kl. 17.30.
Plats: Blentarps Fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du
fyller 16 år.
Kom och fira minimidsommar med oss,
vi lagar och äter midsommarbuffé.
Blentarp öppet kl. 17.00-20.00.

Fredag 21 juni
Midsommarafton

Navets Fritidsgård stängt.
Blentarps Fritidsgård stängt.

Glad midsommar!

Vecka 26 - måndag 24 juni - fredag 28 juni
Måndag 24 juni
Cakeboss

Tid: kl. 16.00.
Plats: Navets Fritidsgård, Sjöbo.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
The Champion av tårtdekoration skall utses i både Sjöbo och Blentarp,
använd din fantasi och kreativitet för att imponera på domarna.
Navet öppet kl. 16.00- 20.00, Blentarp öppet kl. 17.00- 20.00

Cakeboss

Tid: kl. 18.00.
Plats: Blentarps Fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
The Champion av tårtdekoration skall utses i både Sjöbo och Blentarp, använd din
fantasi och kreativitet för att imponera på domarna.
Navet öppet kl. 16.00- 20.00, Blentarp öppet kl. 17.00- 20.00

Cirkusworkshop

Tid: kl. 9.00-12.00.
Plats: Kommungården i Lövestad.
Ålder: 6-12 år.Testa cirkuskonster,
rekvisita, kostym och smink! Vi spelar cirkusmusik och det finns också
möjlighet att pyssla din egen cirkus!
Välkommen att prova på att vara
med i cirkusens underbara värld!
Ingen föranmälan behövs, drop in.

Tisdag 25 juni
Cirkusworkshop

Tid: kl. 9.00-12.00.
Plats: Ågården i Vollsjö.
Ålder: 6-12 år Testa cirkuskonster, rekvisita, kostym och smink! Vi spelar cirkusmusik och det finns också möjlighet att pyssla din egen cirkus! Välkommen att prova på
att vara med i cirkusens underbara värld! Ingen föranmälan behövs, drop in.

Bakken i Danmark

Tid: kl. 11.30- 21.00.
Plats: Bakken, Klampenborg. Buss från Sjöbo och Blentarp.
Även detta år tar vi oss över Öresund och besöker vårt grannland och framförallt
Bakken. Häng med oss och upplev världens äldsta nöjespark, åk karuseller och ha
kul tillsammans med andra ungdomar. Bussen hämtar och lämnar på fritidsgårdarna
i Sjöbo och Blentarp. Bussresa och åkband ingår i resan.
Ta med egen matsäck eller pengar till mat.
Information om exakt upphämtningstid vid respektive fritidsgård fås när vi delar ut
platserna. Obs! Begränsat antal platser och föranmälan måste göras.

Onsdag 26 juni
Turboteater

Tid: kl. 10.00-17.00.
Plats: Navets danssal, Sjöbo
Ålder: 9-12.
Älskar du att spela teater och showa? Kom och var med på en heldag i teater, där vi
både jobbar med dramaövningar, testar kostym och rekvisita och till slut sätter ihop
en egen miniföreställning – allt under en dag! Ta med egen lunch, vi bjuder på frukt
på eftermiddagen.
Datum och tid: 26/6 kl. 10-17 samt UPPSPEL för föräldrar och vänner kl. 17.00!
Föranmälan: malin.bennborn@sjobo.se senast den 19/6. Begränsat antal platser!

Musikquiz

Tid: kl. 17.00.
Plats: Fritidsgården Navet i Sjöbo.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Testa dina kunskaper om musik, pris till vinnaren.
Ingen föranmälan behövs.
Navet öppet kl 16.00-20.00, Blentarp stängt.

Glass i pärlrymden

Tid: kl. 10.00-11.00.
Plats: Blentarps bibliotek.
Ålder: 6-9 år.
Vi bjuder på glass och pärlar egna kylskåpsmagneter med rymdmonster och
rymdraketer.
Begränsat antal platser!
Föranmälan senast dagen innan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Glass i pärlrymden

Tid: kl. 13.00-14.00.
Plats: Sjöbo bibliotek.
Ålder: 6-9 år.
Vi bjuder på glass och pärlar egna kylskåpsmagneter med rymdmonster och rymdraketer.
Begränsat antal platser!
Föranmälan senast dagen innan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Torsdag 27 juni
Glass i pärlrymden

Tid: kl. 10.00-11.00.
Plats: Vollsjö bibliotek.
Ålder: 6-9 år.
Vi bjuder på glass och pärlar egna kylskåpsmagneter med rymdmonster och rymdraketer.
Begränsat antal platser!
Föranmälan senast dagen innan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se.

Glass i pärlrymden

Tid: kl. 13.00-14.00.
Plats: Lövestads bibliotek.
Ålder 6-9 år.
Vi bjuder på glass och pärlar egna kylskåpsmagneter med rymdmonster och
rymdraketer.
Begränsat antal platser!
Föranmälan senast dagen innan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se.

SommarLAN i Blentarp

Tid: kl. 16.00-09.00.
Plats: Blentarps Fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Vi kör hela natten.
Egen utrustning krävs.
Obs! Begränsat antal platser och föranmälan
måste göras.
Navet stängt, Blentarp öppet kl 17.00-20.00.

Fredag 28 juni
Musikteater för barn

Tid: kl. 10.00, kl 11.00 och kl 13.00. Tre förställningar samma dag.
Plats: Kulturskolans trädgård, Ågatan 1 i Sjöbo.
För andra året i rad kommer kulturskolans feriearbetare att sätta ihop en egen föreställning. Det kan bli musik, teater, dans, show – ja, nästan vad som helst! Föreställningen kommer att vara gjord för barn, och spelas gratis för alla som vill komma!
Ingen föranmälan krävs!

Vecka 27 - måndag 1 juli - fredag 5 juli
Måndag 1 juli
Sport på Navet

Tid: kl. 16.00- 20.00.
Plats: Fritidsgården Navet i Sjöbo.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Minitennis, fotboll, badminton, kubb, boccia m.m. Denna dag gör vi allt möjligt ute i
Navets trädgård.
Navet öppet kl 16.00-20.00, Blentarp öppet kl 17.00-20.00.

Sport i Blentarp

Tid: kl. 17.00- 20.00.
Plats: Blentarps Fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Det blir frisbeegolf och bouletävling.
Navet öppet kl 16.00-20.00, Blentarp öppet kl 17.00-20.00.

Sagogestaltning

Tid: kl. 10.00.
Plats: Biblioteket i Sjöbo.
Ålder: 6 år och uppåt.
Följ med på en resa in i sagans värld!
Tillsammans använder vi vår fantasi för att hjälpa
sagofigurerna lösa sina problem.
Kom med dina föräldrar eller vänner och kliv in i en
magisk värld där sagan behöver din hjälp för att
sluta lyckligt!
Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 27/6 till barnochunga.biblioteket@
sjobo.se.

Sagogestaltning

Tid: kl. 13.00.
Plats: Biblioteket i Blentarp.
Ålder: 6 år och uppåt
Följ med på en resa in i
sagans värld!
Tillsammans använder vi vår
fantasi för att hjälpa sagofigurerna lösa sina problem.
Kom med dina föräldrar eller
vänner och kliv in i en magisk värld där sagan behöver din hjälp för att
sluta lyckligt!
Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 27/6 till barnochunga.biblioteket@sjobo.se.

Tisdag 2 juli
Sagogestaltning

Tid: kl. 10.00.
Plats: Biblioteket i Vollsjö.
Ålder: 6 år och uppåt.
Följ med på en resa in i sagans värld!
Tillsammans använder vi vår fantasi för att hjälpa
sagofigurerna lösa sina problem.
Kom med dina föräldrar eller vänner och kliv in i en
magisk värld där sagan behöver din hjälp för att
sluta lyckligt!
Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 27/6 till barnochunga.biblioteket@sjobo.se.

Sagogestaltning

Tid: kl. 13.00.
Plats: Biblioteket i Lövestad.
Ålder: 6 år och uppåt.
Följ med på en resa in i sagans värld!
Tillsammans använder vi vår fantasi för att hjälpa sagofigurerna lösa sina problem.
Kom med dina föräldrar eller vänner och kliv in i en magisk värld där sagan.
Begränsat antal platser.
Föranmälan senast 27/6 till
barnochunga.biblioteket@sjobo.se.

Bio på Flora - Shazam

Tid: kl. 17.00 - 19.00.
Plats: Biografen Flora, Idegatan i Sjöbo.
Längd 2 tim 12 min, fr 11 år. Action, äventyr, fantasy.
Glöm sommarkvällen för ett tag och kryp in i
biomörkret tillsammans med oss. Vi har hela
salongen för oss själva. Du kan gå med oss från
Navet i Sjöbo kl.16.30 eller så kan du komma till
biografen kl.16.50. Obs! Begränsat antal platser
och föranmälan måste göras.
Biobiljetter hämtas på Fritidsgården Navet eller
Biblioteket i Sjöbo.
Navet öppet 15.00-16.30, Blentarp stängt.

Onsdag 3 juli
ÅterSKAPA

Tid: kl. 13.00-16-00 (drop-in).
Plats: Biblioteket i Sjöbo.
Ålder: 6-12 år.
Gillar du att pyssla men är trött på glitter? Prova att skapa på ett helt nytt sätt!
Först läser vi en bok tillsammans, och sedan
skapar vi utifrån den en figur eller ett konstverk i överblivet spillmaterial, alltså sådant
material som blivit över från t.ex. industri, och
som annars skulle slängts.
Du skapar och hjälper miljön samtidigt!
Boken är än så länge hemlig, men temat är
Rymden…!
Ingen föranmälan krävs!

Segway och radiostyrda bilar
Tid: Samling kl 12.40 på Navet
i Sjöbo.
Plats: Tuna Aktivitetscenter, kl.
13.00-15.00.
Ålder: från året du fyller 13 året du fyller 16 år.
Vi går till Tuna aktivitetscenter
och provar på att köra Segway
och radiostyrda bilar.
Obs! Begränsat antal platser
och föranmälan måste göras.
Navet öppet kl 16.00-20.00,
Blentarp stängt.

Torsdag 4 juli
Teatersport

Tid: kl. 18.00.
Plats: Fritidsgården Navet, Sjöbo
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Klarar du utmaningen? Fritidsledarna är redo och utmanar er!
Ungdomarna mot personalen på scenen och publiken är domare.
Navet öppet kl 16.00-20.00, Blentarp stängt.

Vecka 28 - måndag 8 juli - fredag 12 juli
Måndag 8 juli
SommarLAN på Navet

Tid: kl. 16.00- 09.00.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Nu har turen kommit till Navet i Sjöbo. Vi startar
kl. 16.00 och kör på hela natten. Egen utrustning
krävs.
Obs! Begränsat antal platser och föranmälan måste göras.
Navet öppet kl. 16.00- 20.00, Blentarp stängt

Tisdag 9 juli
Filmkväll i Blentarp

Tid: kl. 18.00.
Plats: Blentarps fritidsgård.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Vi poppar popcorn och väljer ut en bra film.
Navet stängt, Blentarp öppet kl.17.00- 20.00

Tisdag 9 och onsdag10 juli
Skånes djurpark

Tid: avfärd ca kl. 08.30-09.00.
återkomst ca kl. 16.00 – mer info efter anmälan.
Ålder: 6-12 år
En resa till Skånes Djurpark där du förutom en
mängd olika nordiska djur såsom björn, lodjur,
sälar mfl även kan uppleva och leka i Fåret
Shaun-Land.
Tisdagen den 9 juli åker Storkskolans,
grundsärskolans och Emanuelskolans fritidshem och onsdagen den 10 juli åker fritidshemmen från Vollsjö skola, Nils Månssons friskola,
Lövestads skola, Montessoriskolan Fyrkappan
och Sandbäcksskolan.
Du som redan har ansökt om plats på fritids
under dessa dagar har plats i bussen och behöver inte anmäla dig utan kommer att få mer
information från ditt fritids.
Vi har även ett antal fristående platser som du
som vuxen kan boka och åka med ditt barn
gratis.
Barn som inte är inskrivna på fritids under
dessa veckor får inte åka utan vuxen.
Buss och inträde ingår för dig som bokar en
fristående plats men inte mat eller fika.
Föranmälan: paula.brante@sjobo.se senast
den 25/6. Begränsat antal platser!

Onsdag 10 juli
Äventyrscampen

Tid: kl. 12.30-15.00.
Plats: Äventyrscampen, Sövde.
Ålder: från året du fyller 13 - året du
fyller 16 år.
Vi kör Bumperball och ni får även möjligheten att testa äventyrsgolf,
frisbeegolf eller fotbollsgolf.
Obs! Begränsat antal platser och
föranmälan måste göras.
Navet öppet kl. 16.00- 20.00,
Blentarp stängt.

Torsdag 11 juli
Extremezone i Malmö

Tid: kl. 12.00-17.00.
Ålder: från året du fyller 13 - året du fyller 16 år.
Vi åker till Extremezone i Malmö där du kan
hoppa, klättra, spela VR och köra Ninjabana. I
utfärden ingår bussresa och inträde på Extremezone. Ta med egen matsäck eller pengar till
mat. Buss hämtar och lämnar vid fritidsgårdarna i Sjöbo och Blentarp. Detaljer om tider meddelas i samband med att vi delar ut platserna.
Obs! Begränsat antal platser och föranmälan
måste göras.
När vi kommer hem från Malmö blir det glass i
stora lass på båda fritidsgårdarna innan vi önskar er alla ett fortsatt trevligt
sommarlov!
Navet öppet kl. 17.00- 20.00, Blentarp öppet kl. 17.00- 20.00

Vecka 30 - måndag 22 juli - fredag 26 juli

Torsdag 25 juli
Barnvisning och ler-workshop på Elfstrands krukmakeri

Tid: Visning kl. 13.00, workshop kl. 13.30-15.00.
Plats: Elfstrands krukmakeri, Tangogatan i Sjöbo.
Ålder: 6-12 år.
En gång i tiden var Sjöbo en av Skånes viktigaste krukmakarorter. Men vad är ett
krukmakeri? Hur såg det ut? Vilka verktyg hade de och vad kunde man göra där?
Kom och besök Elfstrands krukmakeri och få en guidad visning både i den fasta utställningen av Axel och Albert Elfstrands verk, samt i sommarens utställning av Gunilla Maria Åkesson. Efter visningen kan du själv prova att skapa figurer och föremål
i lera! Ingen föranmälan krävs!

Vecka 31 - måndag 29 juli - fredag 2 augusti
Tisdag 30 juli
Skrivarworkshop

Tid: kl. 09.00 - 12.00.
Plats: Folkets Park, Sjöbo.
Ålder: 10-13 år.
Älskar du att komma på berättelser, fantisera och skriva? Kom
och skriv tillsammans med författaren och textcoachen Elisabet
Norin och få tips på hur du kan
bli bättre på att skapa spännande
historier! Du behöver inte ha skrivit mycket eller ha en färdig idé, du behöver bara
vara nyfiken och redo att använda din fantasi. Är vädret fint sitter vi utomhus. Vi bjuder på lite fika och du får block och penna när du kommer.
Föranmälan: till paula.brante@sjobo.se senast den 23/7.
Begränsat antal platser!

Fredag 2 augusti
Pomperipossa – en
riktig gammal tossa!

Tid: kl. 10.30.
Plats: Biblioteket i Sjöbo.
Ålder: 6-9 år.
Med rim och ramsor och
glimten i ögat kastar sig Teater Trassel över, och trasslar
in sig i den klassiska sagan
om Pomperipossa med den
långa näsan. Med lite hjälp
av publiken och småfåglarna i skogen lyckas de för
det mesta att överlista häxan och nysta sig fram till ett
lyckligt slut. Föreställningen
är 35 minuter lång.
Föranmälan: barnochunga.
biblioteket@sjobo.se

Vecka 32 - måndag 5 augusti - fredag 9 augusti
Måndag 5 augusti
Dockteater på arabiska

Tid: kl. 10.30.
Plats: Folkets Park.
Arabiska Teatern presenterar dockteater på arabiska.
Mustafa Aldarwish tillsammans med dockorna framför roliga berättelser som handlar
om lek, äventyr och vänskap.
Den är gjord för arabisktalande barn så att de kan få uppleva teater och roas på sitt
modersmål.
Yalla Förälder bjuder på fika efter föreställningen, föranmälan till yallaforalder@yallasjobo.se om ni vill ha fika.

Tre filmer på Flora!

Stora Stygga Räven, den 6 augusti, kl 18.00, längd 1 tim 23 min, barntillåten.
Tecknat, barn, familj. En ny rolig och hjärtlig historia för hela familjen. Landsbygden
är inte alltid så lugn och fridfull som man kan tro och djuren på den här gården är
särskilt underliga: En räv som tar hand om en hel kycklingfamilj, en kanin som spelar stork och en anka som vill vara jultomten.
Fantompojken, den 8 augusti, kl 18.00, längd 1 tim 20 min, fr 7 år. Animation,
barnfilm, långfilm. Leo är 11 år. Han har ett dygn på sig att rädda New York. Polisen
Alex skadas av en mystisk figur med vanställt ansikte. På sjukhuset träffar han Leo,
som har en magisk förmåga: Han kan lämna sin kropp och flyga vart han vill.
Mortal Engines, den 9 augusti, kl 19.00, längd 2 tim 8 min, fr 11 år. Action, fantsy,
sci-fi. Tusentals år efter att en katastrof förstörde civilisationen har mänskligheten
anpassat sig och ett nytt sätt att leva har utvecklats. Gigantiska vandrande städer
rör sig nu över jorden, på jakt efter mindre städer att plundra.
Var: Idegatan 5, Sjöbo
Gratis för barn 6-15 och deras föräldrar!
Biljetter kan hämtas på Navets fritidsgård i Sjöbo, fritidsgården i Blentarp eller
Huvudbiblioteket i Sjöbo.

