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Varje vardag kl 10.00 lägger Sjöbo kulturskola ut
"Dagens Quiz". Här ställs frågor om allt som kan
kopplas till kulturskolan. Om du har alla rätt på
Quizet kan du hämta ut en liten vinst på
Kulturskolan. Du hittar Quizet på Sjöbo
Kulturskolas hemsida. Svara innan kl. 16.00.
https://www.se/utbildning-ochbarnomsorg/kulturskola/
Har du några frågor så maila:
kerstin.bengtsson@sjobo.se

Från kulturskolan
Pysselpåsar med tema Dagbok

Dekorera din egen dagbok, med
klistermärken, fin tejp och pennor. Kom och
hämta en pysselpåse i lånedisken på Sjöbo
bibliotek på våra bemannade öppettider
måndag-torsdag 13-18 och fredag 12-16.
Ålder: från förskoleklass till 16 år.
En pysselpåse per barn.

Digitala boktips
Vår skolbibliotekarie Malin Nilsson tipsar om
dagböcker som du inte vill missa att läsa på Sjöbo
biblioteks Facebook och Instagram.

Sugen på lite konst på
sportlovet?
Du kan boka konsthallen för ett besök för max
6 personer, och då har du utrymmet för dig
själv under en timme! För barnfamiljer får man
även tillgång till Skapande rummet Fantasia
under timmen.
Bokning sker via tel 0416-271 66 eller e-post
konsthallen@sjobo.se, senast kl 14.00 dagen
före besöket.

Måndag 22/2
Dockteater
Skapa din egen fe! Du hämtar din egen fepåse,
8 delar med beskrivning och sätter ihop din
fe hemma hos dig!
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Ålder: årskurs 1-2
Antal: begränsat
Utlämningsställe: entrén till våra bibliotek
Dag och tid: måndag den 22/2
11.00 – 11.30 Blentarps bibliotek
12.00 – 12.30 Sjöbo bibliotek
13.00 – 13.30 Vollsjö bibliotek
Peter och vargen,
14.00 – 14.30 Lövestad bibliotek

del 1

En spännande saga med musik av Sergej Prokofjev.
På första delen lyssnar och tittar vi på en fin video
och får inspiration till del 2 (tisdag 23/1).
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: måndag 14.00 – 14.45 (pass 1)
tisdag 14.00 - 14.45 (pass 2)

Sugen på att spela trummor?
Johan visar via Googlemeet hur det går till när man
spelar trummor
Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid! måndag 14.00 – 14.45
samt tisdag 14.00-14.45
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper men
däremot vara lite nyfiken på trummor och slagverk.

Tisdag 23/2
Sugen på att spela trummor?
Johan visar via Googlemeet hur det går till när man
spelar trummor
Anmälan: johan.melen@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid! måndag 14.00 – 14.45
samt tisdag 14.00-14.45

Dockteater- verkstaden
Välkomna att hälsa på i dockteaterverkstaden.

En rundvandring bland tyger, rundstavar och
knapplådor! Vad behöver man i en verkstad när
man vill göra dockor och rekvisita till en föreställning?
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: upp till 8 deltagare
Dag och tid: tisdag 11.00 – 12.00

Lär dig skapa spel i Roblox

Gillar du att spela Roblox? Då kanske du också är nyfiken på hur du
bygger din egna bana i Roblox. Under sportlovet kan du som har
fyllt 10 år joina en digital workshop där du får prova på att skapa
egna spel i Roblox studios tillsammans med ungdomarna från
Hemkodat.
Du behöver en dator, internetuppkoppling, en Roblox-inloggning,
och Roblox studio (finns att ladda ner gratis på roblox.com/create).
Anmälan: barnochunga.biblioteket@sjobo.se
Plattform: Zoom
Antal: upp till 10 deltagare
Dag och tid: Tis 23/2 kl. 14.00-16.00 Roblox (pass 1)
Ons 24/2 kl. 14.00-16.00 Roblox (pass 2)

Spoken word

Onsdag 24/2

Vi testar på Spoken Word som är ett annorlunda
och roligt sätt att framföra dina berättelser, dikter
eller åsikter på. Vi jobbar tillsammans i gruppen med din text och
övar sedan uppläsning med rytm och hur
man framställer det så att man fångar publiken!
Anmälan: malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: onsdag 11.00 - 12.00 (pass 1)
torsdag 11.00 - 12.00 (pass 2)

Nyfiken på träverk

En kurs för dig som vill spela ett instrument men inte riktigt har
bestämt dig för vilket. Vi ses på nätet så berättar jag lite kring
de olika träblåsinstrumenten, flöjt, oboe, klarinett, fagott och saxofon.
Anmälan: paul.andersson@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 12 deltagare
Dag och tid: onsdag 13.00 – 13.45 ELLER 14.00-14.45

Ungas berättelser

Hur kan just min historia bli berättad så att så många som möjligt vill höra den?
Vi skriver texter tillsammans och övar oss på att framföra den för varandra i
gruppen. Sedan ska vi med hjälp av rörlig bild förstärka texten.
Vi jobbar i Imovie och lär oss hur bilder stärker orden. Det är bra om man är
någorlunda van vid Imovie eller liknande.
Klippen kan komma att läggas upp på Sjöbo Kulturskolas youtubekanal samt Facebook.
Anmälan: Malin.bennborn@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: onsdag 13.00 – 14.30 (pass 1)
torsdag 13.00-14.30 (pass 2)

Peter och vargen, del 1

En spännande saga med musik av Sergej Prokofjev.
På första delen lyssnar och tittar vi på en fin video och får
inspiration till del 2. Under pass 2 målar vi till den vackra
musiken. Bilderna kommer att visas längre fram på en
liten utställning.
Anmälan: gabriella.rismondo-ferm@sjobo.se
Antal: max 10 deltagare
Ålder: från 6 år
Dag och tid: onsdag kl.14.00 – 14.45 (pass 1)
torsdag kl 14.00-14.45 (pass 2)

Torsdag 25/2

Dockteater- berättelsen

Vad ska vi göra? Vi besöker verkstaden!
Historien eller dockan först? Litteratur och tips om hur
man bygger upp en föreställning.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Antal: max 8 deltagare
Dag och tid: torsdag 10.00 – 11.00

Lär dig bygga med Redstone i Minecraft

Har du också drömt om att bygga en hiss i Minecraft? Kanske en pistondoor? Eller
en automatisk chest-sorter? Passa då på att anmäla dig till vår digitala workshop i
Minecraft där du får lära dig grunderna inom redstone. Vill du joina vår värld
behöver du Minecraft på datorn. Du deltar hemifrån via Zoom och du behöver en
dator, internetuppkoppling, ett Minecraft-konto, och Minecraft Java Edition
nerladdat på din dator.
Anmälan: barnochunga.biblioteket@sjobo.se
Plattform: Zoom
Antal: upp till 10 deltagare
Dag och tid: Torsdag 14.00-16.00

Fredag 26/2
Gitarr-Quiz

Testa dina kunskaper om stränginstrument.
Du hittar Quizet på Sjöbo Kulturskolas hemsida.
Om du har alla rätt på Quizet kan du hämta ut en liten
vinst på Kulturskolan.
Har du några frågor så maila: fredrik.ohlsson@sjobo.se

Dockteater-dockan

Dockparad i verkstaden! Vi hälsar på i verkstaden och får träffa alla möjliga sorters
dockor. Vi får också ta del av genom böcker hur det ser ut i andra länder där
man spelar dockteater. Olika tekniker och aktiva dockspelare i Sverige idag.
Anmälan: margareta.waldemarsson-ringheim@sjobo.se
Plattform: Google meet
Dag och tid: fredag 10.00 – 11.00

NAVETOCH
VENTILEN

Måndag 22/2:

Korvgrillning! Kom till Mossen och grilla
korv med Navet kl. 16.00.
Ålder: Åk 6-9

Tisdag 23/2

Korvgrillning! Vi samlas på Ventilen kl.16.00
och sen går vi & grillar korv.
Ålder: Åk 6-9

Onsdag 24/2:

Racketsport 16.00- 17.30 i A-hallen med
Navet. Du kommer att kunna spela
badminton och minitennis.
Föranmälan krävs, max 20 deltagare.
Du anmäler dig via våra sociala medier.
Navet har öppet 16-19 för dig som inte är
sugen på att spela
Ålder: Åk 6-9

Torsdag 25/2:

Racketsport 16.00- 17.30 i Blentarps sporthall
Du kommer att kunna spela badminton och
minitennis.
Föranmälan krävs, max 16 deltagare.
Du anmäler dig via våra sociala medier.
Ventilen har öppet 16-19 för dig som inte är
sugen på att spela
Ålder: Åk 6-9

Följ oss på Instagram för dagsaktuell info och
lättaste sättet att anmäla dig till våra aktiviteter.

Självklart följer vi aktuella restriktioner från FHM. Blir något
inställt hittar du info om det på våra sociala medier.

NAVET
VENTILEN
Fredag 26/2
Fritidsgårdarna visar film på Flora!
Kom och se New Mutants med oss! Du anmäler dig
via vår instagram som vanligt. För dig som är 11 till
15 år gammal.
Tid: 19.00

Följ oss på Instagram för dagsaktuell info och
lättaste sättet att anmäla dig till våra aktiviteter.

Självklart följer vi aktuella restriktioner från FHM. Blir något
inställt hittar du info om det på våra sociala medier.

Mer info och kontaktuppgifter hittar du på våra hemsidor
www.sjobo.se under "Uppleva och Göra"

Ha ett riktigt härligt
sportlov!

