Sportlovskul!
Gratis aktiviteter för barn och unga 21–27 februari

Måndag 21 februari
Skaparverkstad: F som i ferie,
flygfän och fantasi
Lönsboda bibliotek kl 10–12
Vad vill du skapa och hänga upp
från taket i vår Skaparverkstad?
Flygande farkoster, féer eller andra
idéer? Vi har material i långa rader!
Välkomna till Skaparverkstad där
du får träffa konstnären Ulrika
Wennerberg!
Arrangör: Osby kultur

Onsdag 23 februari
Skaparverkstad: F som i ferie,
flygfän och fantasi
Osby bibliotek kl 14–16
Vad vill du skapa och hänga upp
från taket i vår Skaparverkstad?
Flygande farkoster, féer eller andra
idéer? Vi har material i långa rader!
Välkomna till Skaparverkstad där
du får träffa konstnären Ulrika Wennerberg!
Arrangör: Osby kultur

Fredag 25 februari
Måla med akryl
Sliperiet Gylsboda, kl 13
Kom och måla med akryl på duk
tillsammans med en av konstnärerna på Sliperiet. Från 7 år. Max
10 deltagare, föranmälan krävs till
pia@sliperietgylsboda.se.
Arrangör: Sliperiet Gylsboda

Torsdag 24 februari

Tisdag 22 februari

Prova på Nintendo Switch
Osby bibliotek, kl 14–14.35,
14.40–15.15 & 15.20–16
Kom och spela Nintendo Switch
på Osby bibliotek. Boka din plats
genom att mejla till osbyfritid@
osby.se och ange vilket av passen
ovan du vill komma på.
Arrangör: Osby Bibliotek

Läskiga spökhistorier!

Tio specialskrivna historiska
ljudberättelser med tema
spöken och mystiska myter
från Osby kommun finns
nu att lyssna på i appen Storyspot. Lyssna
hemma eller samtidigt
som du utforskar platserna där det hände.

Teater: Den mystiska skogen
Lönsboda bibliotek kl 15
Sagofen Isadora tar oss med på en
resa genom en mystisk skog med
djur som kan tala, troll som behöver
ett fågelbo till ett magiskt ägg och
en spännande ring. Pjäsen handlar om två barn som följer med sin
farfar till biblioteket. Den yngre av
barnen, Jonny, springer i väg och
det äldre syskonet börjar leta efter
honom. En dörr som aldrig setts till
förut blir synlig och där bakom finns
en mystisk skog. Kan Jonny vara
därinne? Ålder: 3-5 år. Begränsat
antal platser. Anmälan görs till
Osby bibliotek till bibliotek@osby.se
eller på 0479 52 82 10.
Arrangör: Osby bibliotek

Testa promenader
med utmaningar!

Vill du göra din promenad till
en annorlunda upplevelse?
Då är detta något för dig! Du
kan välja på tre rundor, Pulskul
i Lönsboda, Puls & styrka i
Killeberg och Harmonirundan i Osby. Pulskul bjuder på
rörelseträning för barn. Puls
& styrka ger rörelseträning för
hela kroppen. På varje skylt
finns två olika övningar, en för
barn och en för vuxna. Harmonirundan lockar till harmoniska
och lugna aktiviteter. Innehåller övningar med andning, avslappning och lugna rörelser.
Mer info hittar du på:
www.aktivitetsrundan.se

