Sportlov
2019

Sammanställt av:

Med reservation för eventuella ändringar.
Sportlovsprogrammet 2019 är sammanställt efter uppgifter aktuella vid tidpunkt för sammanställning.

Program och tider dag för dag
Måndag 18 februari

10:00-20:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 10:00-15:30. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider.) (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)
13:00-14:30 BIBLIOTEKET Är du intresserad av programmering och kod, eller vill du kanske bli det?
Kom och lär dig att tänka som en programmerare med Johan Wendt, genom att lära dig problemlösningstekniken datalogiskt tänkande. Passar dig som är mellan 9-12 år. Anmäl dig till biblioteket på
0435-39230.
14:00-16:30 CENTRALSKOLANS idrottshall Fritidsgården Ozvald, öppen verksamhet

Tisdag 19 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 10:00-15:30. Förhöjd vattentemperatur. Hälsotek
och solarium följer ordinarie öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)
10:15-11:45 BIBLIOTEKET, Filmklubben. Han bär kostym och är troligtvis den mest ovanliga babyn
du kan tänka dig. Baby-bossen är berättelsen om hur nykomlingen i familjen kan vända upp och ner
på hela ens tillvaro. Svenskt tal, från 7 år. Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt på biblioteket. Gratis inträde på alla filmer. Du behöver inte föranmäla dig.
13.00-14.00 eller 14.00-15.00 BOWLINGHALLEN. Gratis bowling för alla skolbarn i Perstorps kommun (OBS! Begränsat antal platser , boka tid på tel 0435-315 42 för att vara säker på att få plats)
14:00-16:30 CENTRALSKOLANS idrottshall Fritidsgården Ozvald, öppen verksamhet.
14:00-16:00 BANDVERKSTAD (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Allt du behöver veta för att
starta ett pop/rock/eller annat - band. Alla instrument finns på plats. Inga förkunskaper behövs. Från
11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16 12. Det går bra att komma utan
föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
14:00-16:00 INSPELNINGSSTUDIO (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur
man gör inspelningar eller skapar musik i studio. Intressant för dig som gillar t ex hip hop eller annan
loopbaserad musik. Från 11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16 12. Det
går bra att komma utan föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
17:00-22:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD Öppen verksamhet

Onsdag 20 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET (Hinderbanan i vattnet 10:00-15:30). Förhöjd vattentemperatur.
(OBS! Efter klockan 17:00 endast för vuxna, fyllda 18 år). Hälsotek och solarium följer ordinarie öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)
10:30-12:00 BIBLIOTEKET
Skapa en drömfångare med Elsje Blauwhof (6-8 år)
12:30-14:00 BIBLIOTEKET
Skapa en drömfångare med Elsje Blauwhof (9-10 år)
14:30-16:00 BIBLIOTEKET
Skapa en drömfångare med Elsje Blauwhof (11-12 år)
De olika grupperna är för olika åldrar. Begränsat antal platser
per grupp. Anmäl dig till biblioteket på 0435-39230.

Program och tider dag för dag
Onsdag 20 februari

14:00-16:00 INSPELNINGSSTUDIO (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur
man gör inspelningar eller skapar musik i studio. Intressant för dig som gillar till exempel hip hop eller
annan loopbaserad musik. Från 11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16
12. Det går bra att komma utan föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
14:00-16:00 BANDVERKSTAD (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Allt du behöver veta för att
starta ett pop/rock/eller annat - band. Alla instrument finns på plats. Inga förkunskaper behövs. Från
11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16 12. Det går bra att komma utan
föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
14:00-22:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD Bowling, särskild info presenteras på Ozvalds Facebooksida
17:00-18:00 NORRA LYCKANSKOLANS idrottshall Öppet hus, prova på KARATE. Från 8år.
Perstorps Karateklubb

Torsdag 21 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 10:00-15:30. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)
10:00-12:00 UGGLEHALLEN Innebandy/Lek Åk. F - 3. Kontakt Pirkko Jokikokko, PBIK, 070-180 31 37
10:15-11:45 BIBLIOTEKET, Filmklubben. Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra på
gitarr som sin idol Ernesto de la Cruz. Men Miguels familj har helt förbjudit musik i generation efter
generation. Miguel trotsar förbudet, och upptäcker då ett gammalt släktmysterium… Svenskt tal, från
7 år. Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt på biblioteket. Gratis inträde på alla filmer. Du
behöver inte föranmäla dig.
13:00-15:00 UGGLEHALLEN Innebandy. Åk. 4-6 Kontakt Pirkko Jokikokko, PBIK, 070-180 31 37
14:00-16:00 BANDVERKSTAD (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Allt du behöver veta för att
starta ett pop/rock/eller annat - band. Alla instrument finns på plats. Inga förkunskaper behövs. Från
11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16 12. Det går bra att komma utan
föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
14:00-16:00 INSPELNINGSSTUDIO (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur
man gör inspelningar eller skapar musik i studio. Intressant för dig som gillar till exempel hip hop eller
annan loopbaserad musik. Från 11 år. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070 813 16
12. Det går bra att komma utan föranmälan, men anmäl om du/ni vill vara säker på att få plats)
14:00-17:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD Skridsko, särskild info presenteras på Ozvalds Facebooksida

Program och tider dag för dag
Torsdag 21 februari
14:00-16:00 PERSTORP THE MUSICAL 2019. (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16) Vi vill gärna ha fler
medverkande skådespelare, dansare, medhjälpare med flera i alla åldrar. (Perstorp the Musical 2019
arrangeras av Tomas Live produktion i samarbete med ABF och AMÖBA Kulturförening. Med stöd av
Sparbanksstiftelsen Skåne m fl. Vi bjuder in till info-träff och möjlighet att anmäla intresse för dig som
vill medverka. Alla åldrar. (Info/föranmälan, kontakta Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12. Det går
bra att komma utan föranmälan, men anmäl om du/ni men anmäl om du/ni vill vara säker på att få
plats)

Fredag 22 februari
10:00-18:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 10:00-15:30. Morgonsim 06:00-07:30. Hälsotek och
solarium följer ordinarie öppettider.(Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)
17:00-18:00 NORRA LYCKANSKOLANS idrottshall Öppet hus, prova på KARATE. Från 8år. Perstorps
Karateklubb
17:00-24:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD Öppen verksamhet

Lördag 23 februari
13:00-17:00 UGGLEBADET Hälsotek och solarium följer ordinarie öppettider. (Tänk på att bassängerna
stänger 30 minunter före angiven tid)

17:00-24:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD Öppen verksamhet

Söndag 24 februari
13:00-17:00 UGGLEBADET Förhöjd vattentemperatur. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid)

