KULTUR OCH FRITID

Evenemangen i kalendern är gratis om annat ej anges.
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6

Välkomna till en sommarkväll
med sång, musik och upp
läsning i Loshults fina kyrka.
Programmet framföres av per

Jun

Jun

Nationaldagsfirande

Torsdag 6 juni, 16.00. Centralparken, Osby

Kom och fira nationaldagen
i centralparken. Musikunder
hållning, tårta och välkomnan

de av nya medborgare
i kommunen. Se fullständigt
program på www.osby.se.

Jun

Söndag 16 juni, 18.00. Loshults kyrka
soner med lokal anknytning
och leds av Elisabet Bertilsson.
Kaffe serveras på kyrkbacken.
Arrangör: Osby pastorat

24 25 26 27 28 29
Jun

Arrangör: Osby Kultur Kontakt: 0479 52 83 12

9

Musik i sommarkväll

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Konst, hantverk och historia

Måndag-lördag 24-29 Juni, 13.00-16.00, Sliperiet, Gylsboda

Fordonsutställning

Konstutställning med mål
ningar av Fredrik Lindqvist,
skulptur & keramik av
Yvonne Omdal, barnböck
er och målningar av Karin
Linderoth och smycken med
mera av Lindberg Diabas &
Silver. Kaffeservering med

Söndag 9 juni, 10.00. Sjöängen, Osby

Visning av mopeder, traktorer
och bilar – veteranfordon
och nyare fordon. Tävlingar,
aktiviteter och servering. Du

som har ett intressant fordon,
veteran eller ny, är välkommen
att ställa ut. Prisutdelning för
”Best in show” sker 14.00.

Arrangör: Fordonsentusiasterna Osby
Info: www.fordonsentusiasternaosby.se

hembakat och aktiviteter
med runristning. Stående
utställning av mineraler &
fossiler samt historia kring
diabasbrytningens Gylsbo
da finns också i den vackra
industribyggnaden som nu
ges nytt liv.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda och Karin Linderoth

13
Jun

Gratis aktiviteter
för barn och unga

tisdag 2 juli

måndag 17 juni
Kickoff Sommarboken
Osby bibliotek
15.00-17.00

Passa på att låna
dina sommarboksböcker samtidigt som du kan
fika, få boktips
och pyssla. Alla
får en fin väska
att bära hem sina böcker
i (så långt lagret räcker).
Aktiv Sommar med IFK Osby
Fotbollsplanen Osby 10.00-14.00
Måndag-fredag vecka 25 och 26

Massor av aktiviteter varje dag
med fokus på glädje, gemenskap och nyfikenhet kring att
hitta nya vänner och nya
sätt att vara aktiv.
Ingen utrustning
behövs – bara ett
glatt humör.

tisdag 18 juni
Kickoff Sommarboken
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

onsdag 19 juni
Kickoff Sommarboken
Killeberg bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

torsdag 27 juni
Prova på att dansa Zumba!
Lönsboda Medborgarhus
17.00-18.00
Kom och dansa till härlig musik!
Zumba är ett danspass, inspirerat av de latinamerikanska
dansstilarna. För alla som gillar
att dansa och röra dig till musik!

JULI
måndag 1 juli
Gör din egen serietidning!
Osby bibliotek 14.00-16.00
Det är lättare än vad många tror
att göra en serietidning! Serietecknaren Adrian Malmgren
håller en rolig workshop som
passar alla oavsett förkunskaper. Du kommer att ha din egen
tidning med dig när du går hem.

torsdag 11 juli

Skapa med pärlor
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former.
Smycken, magneter eller
pärlplattor!

onsdag 3 juli
Prova på bowling
Osby Bowlingcenter
15.00-16.00
Kom och bowla med
Osby BS. Under en
timme är alla banor
avsatta för sommarkul!
Skor och klot finns att
låna. Begränsat antal platser,
föranmäl dig gärna på:
0763-67 90 68.

måndag 8 juli
Skriv runor i sten med
hammare och mejsel!
Sliperiet Gylsboda, 14.00-16.00
Prova på hur man
skrev för tusen
år sedan, med
runor på sten!
Tillsammans
med en riktig
runstenshuggare får du
vara med och
knacka in ett bestående minne på en stor
sten vid entrén in till Sliperiet
Gylsboda. Medtag oömma
kläder och heltäckande skor.
Max 12 deltagare, föranmälan
på 0703-10 91 62.
Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Osby Bibliotek 14.00-16.00
Skapa och måla inspirerad av
småkryp och insekter i naturen.
Kanske vill du titta med förstoringsglas på en myra och måla
vad du ser, eller tillverka en
sagofjäril? Konstpedagog Ulrika
Wennerberg är på plats och
allt material är gratis.
Inga förkunskaper krävs.

tisdag 9 juli
Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Lönsboda Bibliotek 15.00-17.00
Se info 8/7.

Gör en egen serietidning med
seriepedagogen och tecknaren
Adrian Malmgren.

måndag 29 juli

Prova på parkour
Parkskolans
gymnastiksal Osby 14.00-16.00
Nyfiken på Parkour? Parkour är
konsten att röra sig från punkt
A till B på det snabbaste och
effektivaste sättet, ofta genom
stadsmiljö men också i naturen.
Tony har 15 års erfarenhet av
Parkour och kommer till Osby
för att lära dig grunderna som
du sedan kan använda själv för
att bli snabb och smidig över
hinder! Ta med inneskor, rörliga
kläder och vattenflaska.
Från 12 år.

fredag 19 juli
Bygg och spela med
musikgruppen SKROT!
Osby Centralparken,
10.00-12.00
Lönsboda Medborgarhus,
14.00-16.00
Musik, teknik, återbruk och
uppfinning. Barnens favorit från
Sommarkul 2017 är tillbaka!
Musikgruppen SKROT, kommer
och ställer upp sitt musiklabb.
Kom och bygg och spela på
skrotmusikinstrument, gjorda
av återbruksmaterial och vardagsföremål.
www.skrotmusik.se

Skapa med pärlor
Osby bibliotek 14.00-16.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former. Smycken, magneter eller pärlplattor!

tisdag 30 juli
Prova på CIRKUS!
Osby Centralpark
10.30-12.00
Lönsboda Medborgarhus
14.00-15.30
Tillsammans med Pangea
scenkonst provar vi allt det roliga
i cirkus! Kullerbytta, hjula, stå
på händer och lek! Vi använder
våra kroppar till att göra fina
figurer och röra oss tillsammans
som en. Jonglera med färgglada
dukar, bollar, ”Flower sticks”
och ringar. I cirkusen finns något
för alla!

Bli cirkusartist för en dag!

onsdag 31 juli
Måla på staffli!
Hjärtasjön 11.00-15.00
Se info 24/7.

Bygg ditt eget skrotinstrument!

AUGUSTI

onsdag 24 juli
Måla på staffli!
Osbysjön 11.00-15.00
Måla utomhus vid stafflier med
akrylfärg. Måla vad du ser, vad du
känner eller vad du vill uttrycka.
Konstpedagoger är på plats
och allt material är gratis. Inga
förkunskaper krävs. Drop in!

torsdag 25 juli
Måla på staffli!
Osbysjön
11.00-15.00
Se info 24/7.

lördag 3 augusti
Gylsboda festival!
Gylsboda 11.00–17.00
Den här dagen händer det
mycket roligt
i Gylsboda!
Skogscafé,
prova på
aktiviteter och
så förstås den
spännande draken Baldur som
alltid kommer till Eva Jumatate.
festivalen. Dessutom uppträder Eva Jumatate,
från TV4:s Talang vid Sliperiet
kl 16.30. Vi ses i Gylsboda!

rit är tillbaka:

Barnens favo

S KROT!
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På baksidan
hittar du
sommarens
Evenemangskalender

Omslagsbilder: Musikgruppen Skrot, Raluca Jumatete, Pixabay, Pangea scenkonst.

På baksidan
Gratis
simskola*
hittar du
sommarlovs
aktiviteter
Simskolan pågår i Osby Simhall
respektive Lönsboda simhall mellan
17/6 och 5/7. Inskrivning för Osby
sker i simhallen den 3/6 kl 18.00
och för Lönsboda den 29/5 kl 18.00.
Simskolan är för barn födda
2013 eller tidigare.

Picknickkonsert med SKROT!
Osby Centralparken 15.00
Succén är tillbaka! Musikgruppen SKROT spelade på Sommarkul i Osby 2017 och tack
vare önskemål från barnen är
de här igen! SKROT spelar på
akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska
instrument. Du får inspiration
till att uppfinna saker och egna
musikinstrument att spela på.
Ta gärna med lite picknick
och en filt och njut av konsert
i parken!
www.skrotmusik.se

Fritidsgården Pulsen Osby Kommun
Fritidsgården Bulten Osby Kommun
@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
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Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun
Lyssna till något du aldrig
glömmer – SKROT-musik!

Sommarfest
Osby bibliotek 17.00-20.00
Välkommen på en magisk kväll
med musik, sagor, pyssel och
ansiktsmålning på bibliotekets
gröna innergård! Vi bjuder på
lättare tilltugg men ta gärna med
dig en egen picknickkorg. Håll
utkik efter utförligare program på
bibliotekets hemsida:
https://snokabibliotek.se/sv/
web/arena/osbykommun

Det är vi på Kultur och fritidsförvaltningen som gör denna broschyr
med Sommarkul och Evenemangskalender. Sommarkul finns till för
att ge alla barn möjlighet till ett meningsfullt sommarlov. Satsningen
genomförs med stöd från Socialstyrelsen. Har du frågor, synpunkter
eller idéer? Hör gärna av dig till oss!
Kultur och fritid: Kulturutvecklare Cecilia Pedersen:
osbyfritid@osby.se, tel. 0709 31 83 12
Eventpersonal: tel. 0709-88 85 75
Bibliotek: bibliotek@osby.se, tel. 047-52 82 10
Simhallar: Osby tel. 0479-52 82 12,
Lönsboda tel. 0479-52 84 78
Fritidsgårdar: Pulsen i Osby tel. 0479-52 82 44,
Bulten i Lönsboda tel. 0479-52 84 75

Jun

@kulturfritidiosby

*Gratis simskola gäller barn bosatta i Osby kommun. Andra barn
kan registrera sig i mån av plats för 200 kr efter den 4/6 i Osby
och den 3/6 i Lönsoda.

Söndag 30 juni, 13.00-16.00 Bygdegården,
Östra Flyboda, Lönsboda

Arrangör: Öknamnsgruppen och
Örkeneds hembygdsförening
Info: www.grisabanan.se/oknamn/Oknadagar.htm

3

Jul

Midsommarfirande

Musik i sommarkväll

Onsdag 3 juli, 19.00. Loshults kyrka

Den här kvällen återkommer
lokalt välkända sångare och
musiker till Loshults kyrka.
Vi får lyssna till Mari Gustavs
son, sång och piano, Matilda

Fredag 21 juni

Traditionellt midsommarfiran
de sker på flera platser i Osby
kommun. Se fullständigt pro

Följ oss på sociala medier!
Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun
@kulturfritidiosby

Öknamnsdag i Bygdegården

Välkommen att ta del av
Kyrkböcker i Örkened,
Öknamnsdatabasen, Kyrko
gårdsinventeringen och
Byahäftena ”Torp och Gårdar”.
Bildutställning och Bygdegår
dens sevärda museum samt
Kaffeservering. Det hålls också
ett föredrag med en mindre
entréavgift.

Arrangör: Osby Kultur Kontakt: 0479-52 83 12

Sommar på
fritidsgården

Kultur och fritid

tisdag 6 augusti

Jun

Pulsen i Osby och Bulten i Lönsboda
har öppet i sommar för klass 4-9.
Veckorna 26-31, tisdag, onsdag,
torsdag 13.00-18.00

Evenemangskalender
Sommar 2019
fredag 26 juli

30

Torsdag 13 juni. 15.00-17.00. Osby Konsthall

Har du sett den fina väggmål
ningen i järnvägstunneln? Det
är illustratören och mönster
formgivaren Nelly Nilsson
Nyberg som gjort den. I hennes
utställning i Konsthallen får du
ta del av fler av hennes alster.
De speglar en förkärlek till färg
och fantasifulla blomstervärldar,
djur och former och bjuder på
ett lekfullt och färgglatt form
språk. I utställningen kan du
också se förarbetet och skissen
till väggmålningen. Välkommen
på vernissage! Utställningen vi
sas till och med den 17 augusti.

Sommarkul
Aktiviteterna i Sommarkul är anpassade för barn och unga mellan 6-16 år (om ej annat anges) men alla är förstås välkomna att delta.

JUNI

Vernissage Nelly Nilsson Nyberg

gram på kommunens hemsida.
Info: www.osby.se
Arrangör: Föreningslivet

Karlsson, sång och flöjt, Lars
Lundbäck, sång och trumpet
samt Sven Jeppsson, trumpet.
Kaffe serveras.
Arrangör: Osby pastorat

Sammanställning och design: Anette Säfström Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB

Fler evenemang på www.osby.se - Se & göra/Evenemangskalender
Omslagsbilder: Daniel Larsson / Amina Bingle / Therese Enström / Anton Herrström

4

Jul

13

Öppet släktforskarhus

Jul

Torsdag 4 juli, 14.00-17.00. Osby bibliotek

Inleds kl. 14.00 med ”Hur långt
har du kommit?”, ett kåserande
föredrag med Sven Hellgren. Ef
ter föredraget, som tar en timme,

öppnar Jourhavande släktfors
kare. Alla är välkomna med
problem eller kanske bara med
en undring om hur man börjar.

3

Bi
l d:

Lördag 6 juli, 16.00. Osby ishall

I utställningen ”8 name for
sten på is” förvandlar åtta
danska och svenska konstnärer
Osby ishall till en konsthall.
De visar performance, måleri,

skulptur och video. Utställ
ningsperiod: 6/7–20/7. Öppet:
onsdag, fredag, lördag, söndag
kl. 12–18 (20/7 endast öppet
kl. 10–12), torsdag kl 12–20.

6

Arrangör: Simon Gorm Andersen och Alexander Wireen.
Kontakt: 070-297 77 46. Info (hemsida): 8name.a-x.name

Jul

Experimentell betonggjutning
Lördag 13 juli, 10.00–14.00 Osby ishall

Betonggjutning är roligt och
enkelt! Du lär dig de grund
läggande teknikerna,
experimenterar
med formar och
avtryck och gör
allt från krukor
till trädgårds
skulpturer. Under
Bild: Julie Clifforth

ledning av den danska konst
nären Julie Clifforth, aktuell i
en utställning i Osby ishall.
Senast anmälan onsdag
10 juli.
Arrangör: Julie Clifforth
Info/anmälan: clifforth@
gmail.com Kostnad:
400 kr (inklusive material).

Lördag 3 augusti, 11.00–17.00. Gylsboda
O connell. Konsert vid Sliperiet
kl 16.30 av Eva Jumatate, från
TV4:s Talang. En rad utställare
visar måleri, skulptur, keramik
med mera. Prova på aktiviteter
och drakartist för barnen.

Sommarfest!

Tisdag 6 augusti, 17.00–20.00.
Osby bibliotek
Välkommen på en magisk afton med sång,
musik, sagor och pyssel på bibliotekets gröna
innergård! Vi bjuder på lättare tilltugg men
ta gärna med dig en picknickkorg. Håll utkik
efter programmet på hemsidan: https://
snokabibliotek.se/sv/web/arena/osbykommun
Arrangör: Osby bibliotek och Osby kultur

Bild: Mostphotos
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7

Aug

Musik i sommarkväll

Onsdag 7 augusti, 19.00. Loshults kyrka

Välkomna att lyssna till ett
varierat sångprogram. Medver
kar gör Natalie, Madleine och

Jonas Egonsson samt Elisabet
Bertilsson. Kaffe serveras.
Arrangör: Osby pastorat

öppna muséer, lotterier,
veteranbilar, veteranmotor
sågar och en lärorik tipsrunda.

Arrangör: Osby Hembygdsförening Info: www.hembygd.se/osby
Entré: 50kr (kaffe ingår)

angör: Sliperiet Gylsboda Info: www.sliperietgylsboda.se

Aug

Söndag 11 augusti, 14.00. Enebacken, Osby

Musikunderhållning med
familjen Wrambjer, kaffeser
vering, hantverksmarknad,

Gylsboda festival

Konst och hantverk fyller Gyls
boda, både i Transformatorn,
i Sliperiet och ute i området.
Skogscafé och musikunderhåll
ning med irländsk folkmusik på
eftermiddagen med Declan

m

Vernissage i ishallen

Aug

s
T h er e e E n strö

6

Måndag 29 juli, 18.00. Osby bibliotek

Framträdande med fokus på traditionell
japansk sång, teater och dans med de pro
fessionella artisterna Sanshichiro Kineya och
Keiko Yamaguchi. Njut av att lyssna på en
unik sångmetod och njut av Japans mytdans.
Arrangör: ABF Inträde: 50 kr

I sommar förvandlas
ishallen till konsthall!

Jul

Japansk scenkonst

Hembygdsfest på Enebacken

16 17 18 23 24 25
Aug Aug Aug
Aug

Aug

Aug

Teater i Visseltofta

Fredag-söndag 16-25 augusti
Fredagar 18.00, övriga dagar 15.00. Visseltofta utescen
Kuppmakarna spelar
snapphanedramat ”Troll
pengar” på Visseltofta
utescen i augusti. Ett fa
miljedrama vid tiden strax
efter Loshultskuppen.
Med ett stänk av humor
bjuds det på kärlek, död,
glädje och lögner. Dramat
är skrivet av Lars-Åke
Ljungdahl och regisseras
Det glada gänget, Kuppmakarna!
av Marcus Enochsson.
Arrangör: Kuppmakarna, www.kuppmakarna.se Pris: Vuxen 200kr,
15-20 år 100kr, under 15 år gratis. Biljetter: 0733-24 80 89

18
Aug

Kyrkogårdsvandring i Lönsboda

Söndag 18 augusti, 14.00. Gamla kyrkogården vid
Lönsboda kyrka

Vi börjar i kvarteret längst
bort vid muren – kvarter G.
Vandringen tar ungefär en
timme och vi stannar vid så

många gravar som vi hinner
med. Efteråt bjuder försam
lingen på kaffe och en stunds
samvaro i församlingshemmet.

Arrangör: Örkeneds församling och Öknamnsgruppen

25
Aug

Musik för själ och hjärta

Söndag 25 augusti, 18.00. Visseltofta kyrka

Håkan Tengberg på cello och
Hans-Lennart Raask på piano
Arrangör: Osby pastorat

bjuder denna kväll på ett
varierat program i varm ton.

Bild: Anton Herrström

Bild: Julie Clifforth/idoart.dk

Jul

de värderade av vår välkända
expert Lisbeth Ryné.
Arrangör: Lekoseum
info: info@lekoseum.se,
dollcoll32@gmail.com

Bild: Amina Bingle

29

Aug

Lördag 13 juli, 13.00–17.00 Lekoseum, Osby

Köp, byt och sälj Barbie, andra
dockor och dockskåp. En liten
spännande marknad med äldre
docklek. Ta gärna med dina
gamla Barbiedockor och få

Arrangör: Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.
Ingår i Skånes släktforskarförbunds ”Släktforskning Skåne”.
Info: http://sfvs2019.sgfm.se

11

Marknad för docksamlare

Gratis aktiviteter
för barn och unga

måndag 17 juni

Skapa med pärlor
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former.
Smycken, magneter eller
pärlplattor!

Prova på parkour
Parkskolans gymnastiksal Osby
14.00-16.00
Nyfiken på Parkour? Parkour är
konsten att röra sig från punkt
A till B på det snabbaste och
effektivaste sättet, ofta genom
stadsmiljö men också i naturen.
Tony har 15 års erfarenhet av
Parkour och kommer till Osby
för att lära dig grunderna som
du sedan kan använda själv för
att bli snabb och smidig över
hinder! Ta med inneskor, rörliga
kläder och vattenflaska.
Från 12 år.

Kickoff Sommarboken
Osby bibliotek
15.00-17.00

Passa på att låna
dina sommarboksböcker samtidigt som du kan
fika, få boktips
och pyssla. Alla
får en fin väska
att bära hem sina böcker
i (så långt lagret räcker).
Aktiv Sommar med IFK Osby
Fotbollsplanen Osby 10.00-14.00
Måndag-fredag vecka 25 och 26

  tisdag 18 juni
Kickoff Sommarboken
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

  onsdag 19 juni

måndag 1 juli
Gör din egen serietidning!
Osby bibliotek 14.00-16.00
Det är lättare än vad många tror
att göra en serietidning! Serietecknaren Adrian Malmgren
håller en rolig workshop som
passar alla oavsett förkunskaper. Du kommer att ha din egen
tidning med dig när du går hem.

  tisdag 9 juli
Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Lönsboda Bibliotek 15.00-17.00
Se info 8/7.

Gör en egen serietidning med
seriepedagogen och tecknaren
Adrian Malmgren.

KULTUR OCH FRITID

Bygg ditt eget skrotinstrument!

onsdag 24 juli
Måla på staffli!
Osbysjön 11.00-15.00
Måla utomhus vid stafflier med akrylfärg. Måla
vad du ser, vad du känner
eller vad du vill uttrycka.
Konstpedagoger är på plats
och allt material är gratis. Inga
förkunskaper krävs. Drop in!

torsdag 25 juli
Måla på staffli!
Osbysjön 11.00-15.00
Se info 24/7.

fredag 26 juli
Picknickkonsert med SKROT!
Osby Centralparken 15.00
Succén är tillbaka! Musikgruppen SKROT spelade på Sommarkul i Osby 2017 och tack
vare önskemål från barnen är
de här igen! SKROT spelar på
akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska
instrument. Du får inspiration
till att uppfinna saker och egna
musikinstrument att spela på.
Ta gärna med lite picknick
och en filt och njut av konsert
i parken!
www.skrotmusik.se

Lyssna till något du aldrig
glömmer – SKROT-musik!

AUGUSTI
  lördag 3 augusti
Gylsboda festival!
Gylsboda 11.00–17.00
Den här dagen händer det
mycket roligt
i Gylsboda!
Skogscafé,
prova på
aktiviteter och
så förstås den
spännande draken Baldur som
alltid kommer till Eva Jumatate.
festivalen. Dessutom uppträder Eva Jumatate,
från TV4:s Talang, vid Sliperiet
kl 16.30. Vi ses i Gylsboda!

tisdag 6 augusti

Torsdag 6 ju

Arrangör: Osby Kul

9

Jun

Fordons

Söndag 9 ju

Visning av mopeder
och bilar – veteranf
och nyare fordon. T
aktiviteter och serve

Arrangör: Fordonse
Info: www.fordonse

13
Jun

Gratis aktiviteter
för barn och unga

JUNI

tisdag 2 juli

måndag 17 juni
Kickoff Sommarboken
Osby bibliotek
15.00-17.00

Passa på att låna
dina sommarboksböcker samtidigt som du kan
fika, få boktips
och pyssla. Alla
får en fin väska
att bära hem sina böcker
i (så långt lagret räcker).
Aktiv Sommar med IFK Osby
Fotbollsplanen Osby 10.00-14.00
Måndag-fredag vecka 25 och 26

Massor av aktiviteter varje dag
med fokus på glädje, gemenskap och nyfikenhet kring att
hitta nya vänner och nya
sätt att vara aktiv.
Ingen utrustning
behövs – bara ett
glatt humör.

tisdag 18 juni
Kickoff Sommarboken
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

onsdag 19 juni
Kickoff Sommarboken
Killeberg bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

torsdag 27 juni
Prova på att dansa Zumba!
Lönsboda Medborgarhus
17.00-18.00
Kom och dansa till härlig musik!
Zumba är ett danspass, inspirerat av de latinamerikanska
dansstilarna. För alla som gillar
att dansa och röra dig till musik!

JULI
måndag 1 juli
Gör din egen serietidning!
Osby bibliotek 14.00-16.00
Det är lättare än vad många tror
att göra en serietidning! Serietecknaren Adrian Malmgren
håller en rolig workshop som
passar alla oavsett förkunskaper. Du kommer att ha din egen
tidning med dig när du går hem.

torsdag 11 juli

Skapa med pärlor
Lönsboda bibliotek 15.00-17.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former.
Smycken, magneter eller
pärlplattor!

onsdag 3 juli
Prova på bowling
Osby Bowlingcenter
15.00-16.00
Kom och bowla med
Osby BS. Under en
timme är alla banor
avsatta för sommarkul!
Skor och klot finns att
låna. Begränsat antal platser,
föranmäl dig gärna på:
0763-67 90 68.

måndag 8 juli
Skriv runor i sten med
hammare och mejsel!
Sliperiet Gylsboda, 14.00-16.00
Prova på hur man
skrev för tusen
år sedan, med
runor på sten!
Tillsammans
med en riktig
runstenshuggare får du
vara med och
knacka in ett bestående minne på en stor
sten vid entrén in till Sliperiet
Gylsboda. Medtag oömma
kläder och heltäckande skor.
Max 12 deltagare, föranmälan
på 0703-10 91 62.
Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Osby Bibliotek 14.00-16.00
Skapa och måla inspirerad av
småkryp och insekter i naturen.
Kanske vill du titta med förstoringsglas på en myra och måla
vad du ser, eller tillverka en
sagofjäril? Konstpedagog Ulrika
Wennerberg är på plats och
allt material är gratis.
Inga förkunskaper krävs.

tisdag 9 juli
Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Lönsboda Bibliotek 15.00-17.00
Se info 8/7.

Gör en egen serietidning med
seriepedagogen och tecknaren
Adrian Malmgren.

måndag 29 juli

Prova på parkour
Parkskolans
gymnastiksal Osby 14.00-16.00
Nyfiken på Parkour? Parkour är
konsten att röra sig från punkt
A till B på det snabbaste och
effektivaste sättet, ofta genom
stadsmiljö men också i naturen.
Tony har 15 års erfarenhet av
Parkour och kommer till Osby
för att lära dig grunderna som
du sedan kan använda själv för
att bli snabb och smidig över
hinder! Ta med inneskor, rörliga
kläder och vattenflaska.
Från 12 år.

fredag 19 juli
Bygg och spela med
musikgruppen SKROT!
Osby Centralparken,
10.00-12.00
Lönsboda Medborgarhus,
14.00-16.00
Musik, teknik, återbruk och
uppfinning. Barnens favorit från
Sommarkul 2017 är tillbaka!
Musikgruppen SKROT, kommer
och ställer upp sitt musiklabb.
Kom och bygg och spela på
skrotmusikinstrument, gjorda
av återbruksmaterial och vardagsföremål.
www.skrotmusik.se

Skapa med pärlor
Osby bibliotek 14.00-16.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former. Smycken, magneter eller pärlplattor!

tisdag 30 juli
Prova på CIRKUS!
Osby Centralpark
10.30-12.00
Lönsboda Medborgarhus
14.00-15.30
Tillsammans med Pangea
scenkonst provar vi allt det roliga
i cirkus! Kullerbytta, hjula, stå
på händer och lek! Vi använder
våra kroppar till att göra fina
figurer och röra oss tillsammans
som en. Jonglera med färgglada
dukar, bollar, ”Flower sticks”
och ringar. I cirkusen finns något
för alla!

Bli cirkusartist för en dag!

onsdag 31 juli
Måla på staffli!
Hjärtasjön 11.00-15.00
Se info 24/7.

Bygg ditt eget skrotinstrument!

AUGUSTI

onsdag 24 juli
Måla på staffli!
Osbysjön 11.00-15.00
Måla utomhus vid stafflier med
akrylfärg. Måla vad du ser, vad du
känner eller vad du vill uttrycka.
Konstpedagoger är på plats
och allt material är gratis. Inga
förkunskaper krävs. Drop in!

torsdag 25 juli
Måla på staffli!
Osbysjön
11.00-15.00
Se info 24/7.

lördag 3 augusti
Gylsboda festival!
Gylsboda 11.00–17.00
Den här dagen händer det
mycket roligt
i Gylsboda!
Skogscafé,
prova på
aktiviteter och
så förstås den
spännande draken Baldur som
alltid kommer till Eva Jumatate.
festivalen. Dessutom uppträder Eva Jumatate,
från TV4:s Talang vid Sliperiet
kl 16.30. Vi ses i Gylsboda!

Barnens favorit

är tillbaka:

SKROT!

KULTUR OCH FRITID

På baksidan
hittar du
sommarens
Evenemangskalender

Omslagsbilder: Musikgruppen Skrot, Raluca Jumatete, Pixabay, Pangea scenkonst.

På baksidan
Gratis
simskola*
hittar du
sommarlovsaktiviteter
Simskolan pågår i Osby Simhall
respektive Lönsboda simhall mellan
17/6 och 5/7. Inskrivning för Osby
sker i simhallen den 3/6 kl 18.00
och för Lönsboda den 29/5 kl 18.00.
Simskolan är för barn födda
2013 eller tidigare.

Picknickkonsert med SKROT!
Osby Centralparken 15.00
Succén är tillbaka! Musikgruppen SKROT spelade på Sommarkul i Osby 2017 och tack
vare önskemål från barnen är
de här igen! SKROT spelar på
akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska
instrument. Du får inspiration
till att uppfinna saker och egna
musikinstrument att spela på.
Ta gärna med lite picknick
och en filt och njut av konsert
i parken!
www.skrotmusik.se

Arrangör: Osby Kul

Sommar på
fritidsgården

Fritidsgården Pulsen Osby Kommun
Fritidsgården Bulten Osby Kommun
@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
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Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun
Lyssna till något du aldrig
glömmer – SKROT-musik!

Kultur och fritid

tisdag 6 augusti

Sommarfest
Osby bibliotek 17.00-20.00
Välkommen på en magisk kväll
med musik, sagor, pyssel och
ansiktsmålning på bibliotekets
gröna innergård! Vi bjuder på
lättare tilltugg men ta gärna med
dig en egen picknickkorg. Håll
utkik efter utförligare program på
bibliotekets hemsida:
https://snokabibliotek.se/sv/
web/arena/osbykommun

Torsdag 13

Pulsen i Osby och Bulten i Lönsboda
har öppet i sommar för klass 4-9.
Veckorna 26-31, tisdag, onsdag,
torsdag 13.00-18.00

Evenemangskalender
Sommar 2019
fredag 26 juli

Verniss

Har du sett den fina
ningen i järnvägstun
är illustratören och
formgivaren Nelly N
Nyberg som gjort d
utställning i Konsth
ta del av fler av hen
De speglar en förkä
och fantasifulla blom
djur och former och
ett lekfullt och färg
språk. I utställninge
också se förarbetet
till väggmålningen.
på vernissage! Utstä
sas till och med den

Sommarkul

Det är vi på Kultur och fritidsförvaltningen som gör denna broschyr
med Sommarkul och Evenemangskalender. Sommarkul finns till för
att ge alla barn möjlighet till ett meningsfullt sommarlov. Satsningen
genomförs med stöd från Socialstyrelsen. Har du frågor, synpunkter
eller idéer? Hör gärna av dig till oss!
Kultur och fritid: Kulturutvecklare Cecilia Pedersen:
osbyfritid@osby.se, tel. 0709 31 83 12
Eventpersonal: tel. 0709-88 85 75
Bibliotek: bibliotek@osby.se, tel. 047-52 82 10
Simhallar: Osby tel. 0479-52 82 12,
Lönsboda tel. 0479-52 84 78
Fritidsgårdar: Pulsen i Osby tel. 0479-52 82 44,
Bulten i Lönsboda tel. 0479-52 84 75

Jun

Midsom

Fredag 21 j

Traditionellt midsom
de sker på flera plat
kommun. Se fullstä

Följ oss på sociala medier!
Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun
@kulturfritidiosby

@kulturfritidiosby

*Gratis simskola gäller barn bosatta i Osby kommun. Andra barn
kan registrera sig i mån av plats för 200 kr efter den 4/6 i Osby
och den 3/6 i Lönsoda.
Sammanställning och design: Anette Säfström Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB

Fler evenemang på www.osby.se - Se & göra/Evenemangskalender
Omslagsbilder: Daniel Larsson / Amina Bingle / Therese Enström / Anton Herrström

På4 baksidan
hittar du
sommarens
Evenemangs
kalender

KULTUR OCH FRITID

Jul

13

Öppet släktforskarhus

Jul

Torsdag 4 juli, 14.00-17.00. Osby bibliotek

Inleds kl. 14.00 med ”Hur långt
har du kommit?”, ett kåserande
föredrag med Sven Hellgren. Ef
ter föredraget, som tar en timme,

öppnar Jourhavande släktfors
kare. Alla är välkomna med
problem eller kanske bara med
en undring om hur man börjar.

29

Jul

Jul

Japansk
Måndag 29

3

Aug

Gylsbod

Lördag 3 au

Konst och hantverk
Sliperiet i Gylsboda
café och musikunde
med irländsk folkm
eftermiddagen med
Oconnell. Konsert v

Lördag 6 juli, 16.00. Osby ishall

I utställningen ”8 name for
sten på is” förvandlar åtta
danska och svenska konstnärer
Osby ishall till en konsthall.
De visar performance, måleri,

Lördag 13 j

Framträdande med
japansk sång, teater
fessionella artistern
Keiko Yamaguchi. N
unik sångmetod och
Arrangör: ABF Inträ

I sommar förvandlas
ishallen till konsthall!

Omslagsbilder: Musikgruppen Skrot, Raluca Jumatete, Pixabay, Pangea
6 Vernissagescenkonst.
i ishallen

Markna

Köp, byt och sälj Ba
dockor och dockskå
spännande marknad
docklek. Ta gärna m
gamla Barbiedocko

Arrangör: Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening.
Ingår i Skånes släktforskarförbunds ”Släktforskning Skåne”.
Info: http://sfvs2019.sgfm.se

skulptur och video. Utställ
ningsperiod: 6/7–20/7. Öppet:
onsdag, fredag, lördag, söndag
kl. 12–18 (20/7 endast öppet
kl. 10–12), torsdag kl 12–20.

Arrangör: Sliperiet G

6

Aug

Arrangör: Simon Gorm Andersen och Alexander Wireen.
Kontakt: 070-297 77 46. Info (hemsida): 8name.a-x.name

13
Jul

Gratis
simskola*

Experimentell betonggjutning
Lördag 13 juli, 10.00–14.00 Osby ishall

Betonggjutning är roligt och
enkelt! Du lär dig de grund
läggande teknikerna,
experimenterar
med formar och
avtryck och gör
allt från krukor
till trädgårds
skulpturer. Under

ledning av den danska konst
nären Julie Clifforth, aktuell i
en utställning i Osby ishall.
Senast anmälan onsdag
10 juli.
Arrangör: Julie Clifforth
Info/anmälan: clifforth@
gmail.com Kostnad:
400 kr (inklusive material).

Bild: Julie Clifforth

Simskolan pågår i Osby Simhall
respektive Lönsboda simhall mellan
17/6 och 5/7. Inskrivning för Osby
sker i simhallen den 3/6 kl 18.00
och för Lönsboda den 29/5 kl 18.00.
Simskolan är för barn födda
2013 eller tidigare.

Sommar på
fritidsgården
Pulsen i Osby och Bulten i Lönsboda
har öppet i sommar för klass 4-9.
Veckorna 26-31, tisdag, onsdag,
torsdag 13.00-18.00
Fritidsgården Pulsen Osby Kommun
Fritidsgården Bulten Osby Kommun
@pulsenosby
@fritidsgardenbulten

Kultur och fritid

Sommarfest
Osby bibliotek 17.00-20.00
Välkommen på en magisk kväll
med musik, sagor, pyssel och
ansiktsmålning på bibliotekets
gröna innergård! Vi bjuder på
lättare tilltugg men ta gärna med
dig en egen picknickkorg. Håll
utkik efter utförligare program på
bibliotekets hemsida:
https://snokabibliotek.se/sv/
web/arena/osbykommun

Nationa

Kom och fira nation
i centralparken. Mu
hållning, tårta och v

onsdag 31 juli
Måla på staffli!
Hjärtasjön 11.00-15.00
Se info 24/7.

Evenemangen i

6

Jun

m

JULI

Skaparverkstad:
Måla småkryp!
Osby Bibliotek 14.00-16.00
Skapa och måla inspirerad av
småkryp och insekter i naturen.
Kanske vill du titta med förstoringsglas på en myra och måla
vad du ser, eller tillverka en
sagofjäril? Konstpedagog Ulrika
Wennerberg är på plats och
allt material är gratis.
Inga förkunskaper krävs.

Bli cirkusartist för en dag!

S KROT!

s
T h er e e E n strö

Prova på att dansa Zumba!
Lönsboda Medborgarhus
17.00-18.00
Kom och dansa till härlig musik!
Zumba är ett danspass, inspirerat av de latinamerikanska
dansstilarna. För alla som gillar
att dansa och röra sig till musik!

Skriv runor i sten med
hammare och mejsel!
Sliperiet Gylsboda, 14.00-16.00
Prova på hur man
skrev för tusen
år sedan, med
runor på sten!
Tillsammans
med en riktig
runstenshuggare får du
vara med och
knacka in ett bestående minne på en stor
sten vid entrén in till Sliperiet
Gylsboda. Medtag oömma
kläder och heltäckande skor.
Max 12 deltagare, föranmälan
på 0703-10 91 62.

Bygg och spela med
musikgruppen SKROT!
Osby Centralparken,
10.00-12.00
Lönsboda Medborgarhus,
14.00-16.00
Musik, teknik, återbruk och
uppfinning. Barnens favorit från
Sommarkul 2017 är tillbaka!
Musikgruppen SKROT, kommer
och ställer upp sitt musiklabb.
Kom och bygg och spela på
skrotmusikinstrument, gjorda
av återbruksmaterial och vardagsföremål.
www.skrotmusik.se

Prova på CIRKUS!
Osby Centralpark
10.30-12.00
Lönsboda Medborgarhus
14.00-15.30
Tillsammans med Pangea
scenkonst provar vi allt det roliga
i cirkus! Kullerbytta, hjula, stå
på händer och lek! Vi använder
våra kroppar till att göra fina
figurer och röra oss tillsammans
som en. Jonglera med färgglada
dukar, bollar, ”Flower sticks”
och ringar. I cirkusen finns något
för alla!

är tillbaka:

vorit
Barnens fa

l d:

  torsdag 27 juni

  måndag 8 juli

  fredag 19 juli

tisdag 30 juli

Bi

Kickoff Sommarboken
Killeberg bibliotek 15.00-17.00
Se info 17/6.

Prova på bowling
Osby Bowlingcenter
15.00-16.00
Kom och bowla med
Osby BS. Under en
timme är alla banor
avsatta för sommarkul!
Skor och klot finns att
låna. Begränsat antal platser,
föranmäl dig gärna på:
0763-67 90 68.

Skapa med pärlor
Osby bibliotek 14.00-16.00
Kom och skapa med pärlor
i olika färger och former. Smycken, magneter eller pärlplattor!

Aktiviteterna i Sommarkul är anpassade för barn och unga mellan 6-16 år (om ej annat anges) men alla är förstås välkomna att delta.

Massor av aktiviteter varje dag
med fokus på glädje, gemenskap och nyfikenhet kring att
hitta nya vänner och nya
sätt att vara aktiv.
Ingen utrustning
behövs – bara ett
glatt humör.

  onsdag 3 juli

måndag 29 juli

Det är vi på Kultur och fritidsförvaltningen som gör denna broschyr
med Sommarkul och Evenemangskalender. Sommarkul finns till för
att ge alla barn möjlighet till ett meningsfullt sommarlov. Satsningen
genomförs med stöd från Socialstyrelsen. Har du frågor, synpunkter
eller idéer? Hör gärna av dig till oss!
Kultur och fritid: Kulturutvecklare Cecilia Pedersen:
osbyfritid@osby.se, tel. 0709 31 83 12
Eventpersonal: tel. 0709-88 85 75
Bibliotek: bibliotek@osby.se, tel. 047-52 82 10
Simhallar: Osby tel. 0479-52 82 12,
Lönsboda tel. 0479-52 84 78
Fritidsgårdar: Pulsen i Osby tel. 0479-52 82 44,
Bulten i Lönsboda tel. 0479-52 84 75
Följ oss på sociala medier!
Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun
@kulturfritidiosby
*Gratis simskola gäller barn bosatta i Osby kommun. Andra barn
kan registrera sig i mån av plats för 200 kr efter den 4/6 i Osby
och den 3/6 i Lönsoda.
Sammanställning och design: Anette Säfström Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB

Bild: Mostphotos

torsdag 11 juli

Bild: Julie Clifforth/idoart.dk

  tisdag 2 juli

Aktiviteterna i Sommarkul är anpassade för barn och unga mellan 6-16 år (om ej annat anges) men alla är förstås välkomna att delta.

JUNI

Sommarkul

7

Aug

Musik i

Onsdag 7 a

Välkomna att lyssna
varierat sångprogram
kar gör Natalie, Ma

