
Måndag 11 april

Skaparverkstad: Kaniner till 
tusen 
Osby bibliotek kl 15–17
Se evenemangsbeskrivning  
här intill.
Arrangör:  
Osby kultur

Torsdag 14 april

Övrigt

Påsklovskul!
Gratis aktiviteter för barn och unga 11–17 april

Tisdag 12 april

Onsdag 13 april

Skaparverkstad: Kaniner till 
tusen 
Lönsboda bibliotek kl 10–12
Stora, små, långa, hoppiga, trötta, 
knasiga, glada. Hur blir din kanin 
och kommer vi tillsammans att göra 
tusen stycken? Det går fint att ta 
hem sina kaniner såklart! Välkomna 
till Skaparverkstad där du får träffa 
konstnären Ulrika Wennerberg! 
Arrangör: Osby kultur

Prova på breakdance och  
beatbox 
Musikskolan i Osby, kl 10–15
Välkommen till en workshop 
under två dagar i breakdance och 
beatbox med hip hop-kollektivet 
Free-style Phanatix! Du behöver 
inte kunna något sedan innan, 
det enda du behöver är 
oömma kläder att du 
anmäler dig innan till 
någon av fritidsgårdar-
na eller till Musikskolan 
på asa.klinthage.anders-
son@osby.se. Från 12 år. 
Lunch ingår och serveras 
på Pulsen.
Arrangör: Musikskolan

Lekfullt i skogen: för barn och 
vuxna  
Näset, kl 10–12.15
Kom och spendera två härliga tim-
mar med fantasifyllda övningar och 
lekar i samspel med naturen med 
teaterläraren och skådespelaren 
Petra Lindblom. I mitten tar vi en 
fikapaus så ta gärna en liten pick-
nickkorg med dig. För barn 7–11 
år och medföljande vuxen. Kläder 
efter väder. Vid regn eller blåst är 
vi inomhus. Föranmälan till anna.
johansson@abf.se eller 0707–70 
98 30 krävs.
Arrangör: ABF

Prova på Nintendo Switch 
Osby bibliotek, kl 14–16
Kom och spela Nintendo Switch på 
Osby bibliotek! 
Arrangör: Osby bibliotek

Kom och 
spela!

Måla med akryl 
Sliperiet Gylsboda, kl 13
Kom och måla med akryl på duk 
tillsammans med en av konstnärer- 
na på Sliperiet. Från 7 år. Max 10 
deltagare, föranmälan krävs till  
pia@sliperietgylsboda.se.
Arrangör: Sliperiet Gylsboda

Lekfullt i skogen: för barn och 
vuxna 
Näset, kl 14–16.15
Se evenemangsbeskrivning här 
intill.
Arrangör: ABF

Påsklovskul på Lekoseum 
Lekoseum, 6/4–24/4, kl 10–16
Välkommen på påsklovskul på 
Lekoseum i Osby 6/4–24/4. Då har 
vi extra öppet alla dagar mellan  
kl 10–16. Lek med Brios klassiska 
tågbanor, leta efter bortsprungna 
kycklingar i museet och testa årets 
nya Alga-spel i tågvagnarna. Här 
finns något för alla åldrar!
Arrangör: Brio Lekoseum 
Entré: vuxna 90 kr, barn, seniorer 
och studenter 70 kr. Gratis för barn 
0-2 år.  
Biljetter: Förboka gärna biljett på 
www.lekoseum.se  
Kontakt: info@lekoseum.se  
Info: www.lekoseum.se

Kom 
och lek i 

skogen


