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Hela veckan

Äggjakt
Hela veckan kan alla barn delta i vår
äggjakt och leta ägg på Sjöbo
biblioteks barn och ungdomsavdelning.
Fina priser lottas ut bland alla
deltagare.

Påskpyssel på biblioteken
Skapa fritt ditt eget påskpynt och ta
med hem. För alla barn och vuxna.
Material finns framställt i Fantasia på
Sjöbo bibliotek hela veckan.
På filialerna finns pysselmaterial
framställt under öppettiderna - du hittar
aktuella öppettider på biblioteksso.se

Gratis matiné för alla under 19 år!
Under hela påsklovet får du som är upp
till 19 år gå på matinéerna gratis! Du
bokar som vanligt på hemsidan, men
väljer "betala på plats" och på plats
slipper du betala så länge du är under
19 år! (Vi kan be om leg ifall vi är osäkra
på din ålder)

Lördag och söndag 9e och 10e april

Familjevisning av Tomma dagar
Passa på att komma nära konsten! Få en
visning, undersök tavlorna och skapa själv
i Fantasia!

Tid: Lördag Öppet 11-15, visning 13.00-13.30
Föranmälan: konsthallen@sjobo.se

Hopper och jakten på mörkrets hamster
Hopper är en korsning av en kyckling och
en hare, som när han var liten adopterades
av upptäcktsresanden kung Peter. Är det
hans tur att vara hjälte nu?

Tid: 15.00-16.30, lördag och söndag
Pris: 85 kr, barntillåten (Gratis 0-19 år! se
sid 2!)
Bokas via Floras hemsida

Licorice Pizza
I LICORICE PIZZA får vi följa Alana Kane
och Gary Valentine när de växer upp och
blir kära i San Fernando Valley 1973.

Tid: 19.00. söndag 10/4
Pris: 120 kr, barntillåten
Bokas via Floras hemsida

Måndag 11e april

Brännboll och grilla
Vi ses för årets premiär av brännboll
när vi är klara så grillar vi tillsammans.

Tid: 14-18
Plats: Grusplanen vid Storkskolan
För: Dig som är 12-17 år
Prova på käpphästridning
Kom och prova käpphästridning och
hoppa över några hinder. Arrangör:
Kultur & Fritidsföreningen Galaxy

Tid: 13-15
Plats: Färsingas A-hall
Föranmälan: till kffgalaxy@gmail.com
För: Dig 6 år och uppåt
Tekniktrolleri
Är du nyfiken på att testa ny teknik?
Idag kan du testa Greenscreen och VR
- två olika sätt att resa till en helt ny
värld! Begränsat antal platser, anmäl
dig till
barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Tid: 15-16.30
Plats: Fantasia i Sjöbo
För: Dig från 6 år

Måndag 11e april

Läshunden Elit kommer på besök
Kom och läs högt för Elit! Du väljer själv
vad du vill läsa. Elit är jättebra på att
lyssna. Dessutom har han världens
lenaste öron och mysigaste päls att
klappa på. Varje lässtund är på
15 minuter

Tid: 10-12
Föranmälan: senast 6/4 till
lovestad.biblioteket@sjobo.se

Uppvisning/prova på Squaredance
Sjöbo Bears Squaredancers bjuder upp
till dans - testa den traditionella
amerikanska dansen! Vi dansar till all
sorts musik!

Tid: 14-15
Plats: Sjöbo Eiser Fritid
För: Dig 10 år och uppåt!
Kontakt: Helga 0704-263256

Tisdag 12e april

Fiske i Sövde
Vi ses i hamnen i Sövde för fiske, vi har
ett fåtal spö att låna ut om du inte har
egen utrustning. Vi bjuder även på fika.

Tid: 12.00-16.00
Plats: Nisse fiskares väg, Sövde
För: Dig som är 12-17 år

Öppen pysselverkstad i Fantasia
Vi ritar, skapar, pysslar, funderar, pratar
och limmar tillsammans. Fritt eller utifrån
konsthallens utställning. Öppet för alla
åldrar!

Tid: 10-12

Onsdag 13e april

Jag är Zlatan
Passa på att se filmen om Zlatans
uppväxt och väg till de stora arenorna!
Extra insatt visning under påsklovet för
fotbollsintresserade!

Tid: 15.00
Pris: 85 kr, från 7 år (Gratis 0-19 år! se
sid 2!) Bokas via Floras hemsida

Öppen keramikverkstad med Lina Bodin
Boka in dig i keramikverkstad och undersök
lera! Du väljer själv hur många timmar du vill
vara där. Men glöm inte att anmäla dig!
(avanmälan senast kl 12 tis 12/4, annars
debiteras verkstadskostnaden)

Tid: 9-12 samt 13-18
Pris: 60 kr/timme (även medföljande vuxen)
samt 155kr/kilo lera (ingår 2 bränningar
samt glasyr)

Anmälan: Via Lina på 070-3616051

Onsdag 13e april

Gammeldans
Hur dansade man förr i tiden? Kom och
prova på gammeldans med
Gammeldansföreningen Vårsol

Tid: 13-15
Plats: Emanuelskolans gymnastiksal
För dig: 6 år och uppåt

Licorice Pizza
I LICORICE PIZZA får vi följa Alana Kane
och Gary Valentine när de växer upp och
blir kära i San Fernando Valley 1973.

Tid: 19.00, onsdag 13/4
Pris: 120 kr, barntillåten
Bokas via Floras hemsida

Padel och grill
Vi ses på Sjöbo Padelcentrum för att
testa padel. När vi är klara där så går vi
till Navet och grillar.

Tid: 13.00-14.30(Padel) och 15.00-18.00
(Navet)

För: dig som är 12-17 år
Föranmälan: (för padel) senast 11/4 till
fritidsgardarna@sjobo.se

Onsdag 13e april

Spindlar, ormar och spännande kräldjur!
Frank Madsen från Malmö Tropikcenter
kommer och visar reptiler, spindlar och
ormar!

Föranmälan fr o m 14 mars 5 april

till: biblioteket@sjobo.se.
Obs! Begränsat antal platser.

Tid: kl 10.00
Plats: Blentarps bibliotek
Påskpyssel
Personal finns på plats med lite extra roligt
material och kanske lite gott påskgodis?
Från 6 år och föranmälan senast 12 april
till barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Tid: kl. 15-16:30
Plats: Fantasia, Sjöbo

Allmän visning av Tomma dagar
Passa på att komma nära konsten! Få en
visning, undersök tavlorna och skapa själv
i Fantasia!

Tid: Öppet 12-16, visning 13.00-13.30
Föranmälan: konsthallen@sjobo.se

Torsdag 14e april & Fredag 15e april

Licorice Pizza
I LICORICE PIZZA får vi följa Alana Kane
och Gary Valentine när de växer upp och
blir kära i San Fernando Valley 1973.

Tid: 19.00, torsdag 14/4
Pris: 120 kr, barntillåten
Bokas via Floras hemsida

Parkour Camp Sjöbo
A-Beyond Parkour Camp håller ett
dagsläger med en massa parkourträning!

Tid: 8.30-16.30
Plats: Färsingas B-hall
För: Dig 7 år och uppåt
Föranmälan: rb.gy/zgtriu
Pris: 495 kr

Familjevisning av Tomma dagar
Passa på att komma nära konsten! Få en
visning, undersök tavlorna och skapa själv
i Fantasia!

Tid: Torsdag Öppet 12-16, visning 13.00-13.30
Fredag Öppet 10-15, visning 13.00-13.30

Föranmälan: konsthallen@sjobo.se

Lördag och söndag 16e och 17e april

Fantastiska vidunder: Dumbledores
hemligheter
Se nästa avsnitt av den spännande
sagan på Flora biografteater!

Tid: 19.00, söndag 17/4
Pris: 120 kr, från 11 år
Bokas via Floras hemsida

Sonic the Hedgehog 2
Världens blå favoritigelkott är tillbaka
för ett äventyr på nästa nivå i SONIC
THE HEDGEHOG 2. Hänger du med?

Tid: 15.00 lördag 16/4 och söndag 17/4
Pris: 85 kr, från 7 år (Gratis 0-19 år! se
sid 2!) Biljetter bokas via Floras hemsida

Familjevisning av Tomma dagar
Lördag: Passa på att komma nära konsten!
Få en visning, undersök tavlorna och skapa
själv i Fantasia!

Tid: Öppet 10-15, visning 13.00-13.30
Föranmälan: konsthallen@sjobo.se

Tips från biblioteket!
Nu har vi äntligen Bibblix!
Bibblix är läsappen för dig 6-12 år och det finns mer än 2400
böcker att välja mellan!
Det finns mer än 2400 böcker att välja mellan och det tillkommer
nya böcker regelbundet.

För att komma igång behöver du:
1. Ett bibliotekskort med pin-kod från något av biblioteken i
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla eller Ystad.
2. Ladda ner Bibblix till din telefon eller platta. Fungerar både på
Android och iOS-enheter.
3. Skapa en profil och lägg till ditt lånekort.
4. Välj den kommun du bor i.
5. Börja sök och låna!

Du kan låna och läsa 5
böcker i veckan. Varje
lånad bok har du i 28 dagar
och det kostar inget.

Svar på vanliga frågor
hittar du på Bibblix.se

