Sportlov
2020

Med reservation för eventuella ändringar.
Sportlovsprogrammet 2020 är sammanställt efter uppgifter aktuella vid tidpunkt för sammanställning.

Program och tider dag för dag
Måndag 17 februari

13:00-20:00 UGGLEBADET. Hinderbanan i vattnet 13:00-16:00. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider.) (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88

10:15-11:45 BIBLIOTEKET, Filmklubben Husdjurens hemliga liv 2. Äntligen finns en ny rolig film om
de älskade husdjuren! Svenskt tal, från 7 år. Medlemskort i filmklubben hämtas kostnadsfritt på biblioteket. Gratis inträde på alla filmer. Du behöver inte föranmäla dig. Kontakt biblioteket: 0435-392 30
13:30-17:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET, öppen verksamhet. Centralskolans
idrottshall mellan klockan 14:00-16:00. Kontakt Fritidsgården: 0435-392 49
17:30-18:30 CENTRALSKOLANS idrottshall. Öppet hus, prova på KARATE. Alla åldrar. Perstorps Karateklubb. Kontakt: Kim Pedersen: 070-515 26 80

Tisdag 18 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 12:00-15:00. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88.
10:00-12:00 och 13:00-15:00 BIBLIOTEKET, Robotworkshop. Visst är det häftigt med robotar? Tillsammans med en grupp som heter Hemkodat bygger vi ihop några robotar, programmerar dem och
kör robotlabyrint och robotfotboll. Passar dig mellan 9-12 år. Anmäl dig på biblioteket, maila bibliotek@
perstorp.se eller ring 0435-39230. Anmälan gäller förmiddag eller eftermiddag. Begränsat antal platser!
Först till kvarn gäller. Kontakt biblioteket: 0435-392 30
13:30-22:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET, öppen verksamhet. Centralskolans
idrottshall mellan klockan 14:00-16:00. Kontakt: Fritidsgården: 0435-392 49
14:00-16:00 ROCK/POP (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. För dig cirka 13
år och äldre. Får vi ihop ett band fortsätter vi såklart efter lovet. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070813 16 12.
14:00-16:00 HIPHOP (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur man gör inspelningar eller skapar beats och musik i studio. Intressant för dig som gillar t ex hip hop eller annan loopbaserad musik. För dig cirka 13 år eller äldre. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.
14:00-16:00 DANSGRUPP OCH ANNAT (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Hjälp och tips till di/
er som till exempel vill starta en egen dansgrupp och öva tillsammans. Vi har umärkta lokaler för mindre grupper som vill träffas och göra saker. HAr du/ni någon annan idé och behöver lokal att vara i är ni
också välkomna. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.

Onsdag 19 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET (Hinderbanan i vattnet 12:00-15:00). Förhöjd vattentemperatur.
(OBS! Efter klockan 17:00 endast för vuxna, fyllda 18 år. Ljuskväll). Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88.
13:30-22:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET, öppen verksamhet. Centralskolans
idrottshall mellan klockan 14:00-16:00. Kontakt: Fritidsgården: 0435-392 49

Program och tider dag för dag
Onsdag 19 februari
10:00-12:00 BIBLIOTEKET, Biblioteksmästerskap, Välkommen ner i källaren och tävla med oss! Vi
ordnar tävlingar i bokuppsättning, bokvagnsrace och annat skoj. Passar alla från ca 7 år. Du behöver
inte anmäla dig.
14:00-16:00 ROCK/POP (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. För dig cirka 13
år och äldre. Får vi ihop ett band fortsätter vi såklart efter lovet. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070813 16 12.
14:00-16:00 HIPHOP (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur man gör inspelningar eller skapar beats och musik i studio. Intressant för dig som gillar t ex hip hop eller annan loopbaserad musik. För dig cirka 13 år eller äldre. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.
14:00-16:00 DANSGRUPP OCH ANNAT (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Hjälp och tips till di/
er som till exempel vill starta en egen dansgrupp och öva tillsammans. Vi har umärkta lokaler för mindre grupper som vill träffas och göra saker. HAr du/ni någon annan idé och behöver lokal att vara i är ni
också välkomna. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.
18:00-20:00 CENTRALSKOLANS idrottshall. Öppet hus, prova på KARATE. Alla åldrar. Perstorps Karateklubb. Kontakt: Kim Pedersen: 070-515 26 80

Torsdag 20 februari
10:00-20:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 12:00-15:00. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88.
10:15-11:45 BIBLIOTEKET, Filmklubben Sune vs. Sune. Sune börjar fyran och möts av en chock – den
nya killen, som också heter Sune, sitter på hans plats! Sune måste nu använda all sin list för att inte
Sophie ska lämna honom och välja den nye Sune. Håkan är orolig över att Sune håller på att bli vuxen,
pappa Rudolf får en ålderskris och mamma Karin blänger avundsjukt på nya Sunes perfekta mammas
perfekta bil. Välkommen till familjen Andersson.Svenskt tal, från 7 år. Medlemskort i filmklubben hämtas
kostnadsfritt på biblioteket. Gratis inträde på alla filmer. Du behöver inte föranmäla dig. Kontakt biblioteket: 0435-392 30
14:00-16:00 ROCK/POP (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. För dig cirka 13
år och äldre. Får vi ihop ett band fortsätter vi såklart efter lovet. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070813 16 12.
14:00-16:00 HIPHOP (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Tips och tricks om hur man gör inspelningar eller skapar beats och musik i studio. Intressant för dig som gillar t ex hip hop eller annan loopbaserad musik. För dig cirka 13 år eller äldre. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.
14:00-16:00 DANSGRUPP OCH ANNAT (Kulturhuset ABF, Järnvägsgatan 16), Hjälp och tips till di/
er som till exempel vill starta en egen dansgrupp och öva tillsammans. Vi har umärkta lokaler för mindre grupper som vill träffas och göra saker. HAr du/ni någon annan idé och behöver lokal att vara i är ni
också välkomna. Kontakt Anders Berling, tel/sms 070-813 16 12.
09:30-ca 15:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET Skridskoåkning Åstorps ishall. Från 13
år. Begränsat antal platser. Särskild info finns på MobilaTeamets Facebooksida/Instagram. Kontakt: Fritidsgården: 0435-392 49

Program och tider dag för dag
Fredag 21 februari
10:00-18:00 UGGLEBADET Hinderbanan i vattnet 12:00-15:00. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider.(Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88.
10:00-12:00 BIBLIOTEKET, Brädspelshåla. Vi fyller källaren med brädspel och spelar tillsammans! Passar alla från ca 7 år. Du behöver inte anmäla dig.
13:30-24:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET, öppen verksamhet. Fotboll mellan klockan 20:00-22:00. Kontakt: Fritidsgården: 0435-392 49
18:00-20:00 CENTRALSKOLANS idrottshall. Öppet hus, prova på KARATE. Alla åldrar. Perstorps Karateklubb. Kontakt: Kim Pedersen: 070-515 26 80

Lördag 22 februari
13:00-17:00 UGGLEBADET Hälsotek och solarium följer ordinarie öppettider. (Tänk på att bassängerna
stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03, 391 88.

17:00-24:00 FRITIDSGÅRDEN OZVALD/MOBILA TEAMET, öppen verksamhet. Fotboll mellan klockan 20:00-22:00. Kontakt: Fritidsgården: 0435-392 49

Söndag 23 februari
13:00-17:00 UGGLEBADET Förhöjd vattentemperatur. Hälsotek och solarium följer ordinarie
öppettider. (Tänk på att bassängerna stänger 30 minunter före angiven tid). Kontakt Ugglebadet: 0435-392 03,
391 88.

