
Årets vårvinterlovsprogram är klart
Vecka 8 är det vårvinterlov för barnen i Landskrona. För alla barn som ska vara hemma finns det
roliga saker att hitta på. Årets vårvinterlovprogram bjuder som vanligt på både kultur- och
fritidsaktiviteter samt några gamla godingar.

Makerspace har i vår flyttat in på biblioteket och blivit Make it at the Library. Här finns roliga, kreativa material och prylar att testa
och skapa saker med. Hålls både på stadsbiblioteket och biblioteket i Glumslöv. På biblioteket är det också mangaworkshop.
Hos Sensus kan de äldre barnen prova spela olika instrument samt testa på inspelningsteknik. Mer sportiga aktiviteter att prova
på är ridning, olika kampsporter, tennis, boule, tyngdlyftning, bangolf och självförsvar/Ju-jutsu kai. Två tillfällen erbjuds
självförsvar/Ju-jutsu kai för bara tjejer där det också är enbart kvinnliga instruktörer.

Populära och återkommande aktiviteter är räddningstjänstens Öppet hus, pyssel i Ateljé Nell på museet, skridskoåkning och bad.
För den som är sugen på att spela med klubba och puck på isen finns två speciella tider under lovet för detta. Cityidrotts populära
hoppland återkommer också i Seminarieskolans idrottshall. Cityidrott anordnar också fotbollsturnering, isdisco och har Öppen hall
i Dammhagskolans idrottshall då flera olika aktiviteter är igång samtidigt.

En nyhet för i år är filmvisning på Karlslundsbadet/Läktarbadet. Lördagen den 24/2 kl.13.00 kan man se familjefilmen Deep
(Bläckis) i bassängen guppandes på en uppblåsbar flytstol.

En del av aktiviteterna kostar och/eller kräver föranmälan.

Om programmet
Vårvinterlovsprogrammet ges ut av Fritids- och kulturförvaltningen i samarbete med bland annat ideella föreningar, organisationer
och andra kommunala verksamheter. Programmet delas ut i skolan till alla grundskoleelever, men det finns även att hämta på
bibliotek, museum, Karlslundsbadet, Puls arena och andra mötesplatser för ungdomar. Det ligger också ute på Landskrona stads
hemsida www.landskrona.se/sportlov.

Läs programmet som bläddringsbar pdf https://np.netpublicator.com/netpublication/n80884873 
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