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HÖSTLOV
Östberga kulturhus

Biblioteket
Biblioteket har tema mystiska väsen under höstlovet. Hos 
oss hittar du en tipspromenad och massvis av boktips för 
både stora och små. Vid pysselbordet kan besökarna ska-
pa sina egna väsen, vi samlar sedan alla alster och gör en 
bok som kallas: Östbergas myter och väsen. Vi hyllar ock-
så högläsningen under lovet och säkert kan du få höra en 
spännande historia eller sorglig dikt om du frågar. 

Händer hela veckan: 
• Gå en QR-kodvandring och upptäck mystiska väsen från 

Pax-böckerna. 
• Skapa ett eget övernaturligt väsen vid bibblans pyssel-

bord. 
• Spana efter ”Högläsarna” i biblioteket, om du frågar 

dem så läser de något riktigt ruskigt högt för dig. Vågar 
du? 

Varje söndag har kulturhuset familjesöndag och under 
höstlovet blir även det kryddat av mystiska varelser och 
väsen. Biblioteket slår sig ihop med caféet och kulturskolan. 
Tillsammans skapar vi en söndag med inslag av saga, dans 
och skapande du sent ska glömma. Detta gäller både den 
25/10 och 1/11 mellan kl 11-15. 

Öppettider
Tisdag 12.00–17.00
Onsdag 10.00–17.00
Torsdag 12.00–19.00
Fredag 10.00–17.00
Söndag 11.00–15.00

Avslutning och show!
Fredagen den 30 oktober på Torget
19.00-21.00: Avslutning med musikuppträdanden av Claire 
Soukup och Angie från FUSE. Spoken word med Gideon. 
Efter det är det Open Mic för alla ungdomar som vill uppträda. 
Framför din musik, spoken word eller dansnummer! 

Fritidsgården grillar och i idrottssalen är det fotbollsturnering 
för alla från 12 år och uppåt.



* Vi reserverar oss för eventuella ändringar och följer 
FHM rekommendationer gällande Covid-19.
För att hålla dig uppdaterad och inte missa något 
rekomenderar vi att du följer oss via hemsidan, 
facebook och instagram.

 PROGRAM*

Kulturskolan

Allt är 
gratis, 

Drop-in i 

mån av plats!

Måndag till fredag
12:00 - 16:00 Skate Nation -- Skateparken
Prova-på skateboard, hjälmar och brädor finns att låna.

12:30 - 16:00 Parkleken är öppen -- Parkleken Backen
5-kamp, tipspromenad och andra roliga aktiviteter för alla åldrar.

14:00 - 18:00 Parkour Quality movement -- Torget
Prova-på parkour över hinder som byggs upp på torget.

14:00 - 18:00 StreetPep -- Idrottsalen
Här kan du spela basket, pannafotboll och testa på kampsport till tonerna från grymma Dj´s. 

Tisdag den 27 oktober

10:30 - 11:00 Läskig sagostund för små barn -- biblioteket
Bibblan öppna förskolans sångstund, vi pratar högläsning och tipsar om lagom läskig läsning för små barn.

12:00 - 15:00 Målartält på torget -- Torget
Måla i tältet på torget med Östbergaskolan. 

13:00 - 16:30 Pyssla rysliga neonfigurer med kulturskolan -- Ateljén
Alla från 4 år (i vuxens sällskap) annars från 7 år är välkomna att pyssla rysliga neonfigurer med kulturskolan. 
Max 6 pysslare samtidigt.

Onsdag den 28 oktober 
10:00 - 13:00 Pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén -- Ateljen
Bibblan bjuder in till att pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén: Max 6 pysslare samtidig. 

12:00 - 15:00 Målartält på torget -- Torget
Måla i tältet på torget med Östbergaskolan. 

13:00 - 16:30 Pyssla rysliga neonfigurer med kulturskolan -- Ateljén
Alla från 4 år (i vuxens sällskap) annars från 7 år är välkomna att pyssla rysliga neonfigurer med kulturskolan. 
Max 6 pysslare samtidigt.

18:00 - 21:00 FÖR TJEJER Musikproduktion -- Studion
Musikproduktion, sjung, producera och spela med Backas musikproffs. För tjejer 13-17 år.

18:00 - 21:00 Tjejkväll! -- Idrottssalen
Tillsammans med Backa systerskapet kan du som definierar dig som tjej eller ickebinär prova på
Thaiboxning med Seida, Fotboll med Sätra SK och Skate med Karina.

18:30 - 22:00 Fritidsgården är öppen -- Kulturhuset

18:30 - 20:30 Grill på torget med fritidsgården -- torget
Fritidsgården tänder grillen och bjuder på korv.

Torsdag den 29 oktober 
12:00 - 16:00 Pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén -- Ateljén
Bibblan bjuder in till att pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén: Max 6 pysslare samtidigt

12:00 - 16:00 Spöktango och läskiga historier med Alica -- Rörelserummet
Kulturskolan berättar läskiga historier och bjuder upp till spöktango.

16:00 - 17:00 Pyssla väsen och världar -- Ateljén
För barn mellan 6-13 år.
Vi gör terrarier av glasburkar, där vi skapar egna små världar och väsen som bor där. Max 6 pysslare samtidigt.

18:00 - 21:00 Fotbollsturnering -- Idrottssalen
Fotbollsturnering med Östberga FC för alla från 12 år

18:30 - 22:00 Fritidsgården är öppen -- Kulturhuset

18:30 - 21:00 Dj workshop -- Scenen
Ålder 13-17 år

18:30 - 21:00 Musikproduktion -- Studion
Ålder 13-17 år

Fredag den 30 oktober
09:00 - 12:00 Öppna förskolan Halloweenpysslar -- Kulturhuset

10:00 - 15:00 Pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén -- Ateljén
Bibblan bjuder in till att pyssla spännande och magiska skapelser i ateljén: Max 6 pysslare samtidigt

18:00 - 21:00 Fotbollsturnering -- Idrottssalen
Fotbollsturnering med Östberga FC för alla från 12 år

18:30 - 23:30 Fritidsgården är öppen -- Kulturhuset

19:00 - 21:00 Avslutning! -- Torget
Grill och Open mic. På scenen syns lokala storheter, sång, spoken word, dans med mera.
Välkommen att delta med ditt eget nummer eller njut av showen!


