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2019

Kollo på Säljö

Anmälan öppnar 19 maj!
Sommarlovsaktiviteter@borgholm.se
Ungdomar (f. 03-06) följ med förebyggande teamet
och fritidsledarna till Säljö utanför Karlskrona
för ett roligt äventyr 17-18 juni!
Börja ert sommarlov med två fullspäckade dagar med
äventyrsbanor, vattensport och andra roliga aktiviteter.
Övernattning sker på ön i stugor.
Uppsamling sker i Löttorp och i Borgholm.
Mer info kommer efter anmälan men allt är kostnadsfritt!

Kulturskolan musikskapande på Ipad
Under 17-19/6 skapar vi musik med hjälp av Ipads.
Ingen förkunskap krävs.
Ålder: 6-10 år
Tid: Måndag och Tisdag kl. 9:00-11:00
Ålder: 11-16 år
Tid: Måndag och Tisdag kl. 11:00-13:00
Plats: Kulturskolan i Borgholm

26 juni - Ölands djur och Nöjespark
Biljetter fås på plats. Buss går från Löttorp och
Borgholm, meddela i anmälan om ni vill åka med bussen eller tar er dit på egen hand.
Tid: Buss avgår från Löttorp kl. 8.45 Åter kl. 17.00
Buss avgår från Borgholm kl. 9.30 Åter 17.00
Ålder: Fri entré för alla mellan 6-15 år,
samt för en medföljande vuxen.
Alla, stora som små får självklart åka bussen.
Mat: Restauranger finns på plats men ta gärna med
egen matsäck.

Ölands Djur & Nöjespark

Skapande verkstad med kulturskolan
Under 4 tillfällen skapar vi gigantiska huvuden i lera
samt papier maché. Dessa kommer också att målas
och eventuellt ljussättas inifrån.
Det kommer även finnas möjlighet att göra masker i
naturlig storlek.
Om ni vill så får ni gärna arbeta med någon av zodiakens stjärnbilder som är temat till jättedockparaden på
Skördefesten.
Då kan ni även deltaga i paraden med era alster, vilket
är något av skördefestens festligaste upptåg!
Borgholm
Tid: Måndagar, vecka 27-30 kl.10:00-12:00
Plats: Kulturskolan
Ålder: 6-15 år
Löttorp
Tid: Tisdagar, vecka 27-30 kl. 10:00-12:00
Plats: Åkerboskolan
Ålder: 6-15 år

15 augusti - Vattenäventyr
till Böda Sand
Välkommen till Bödde och det makalösa skeppet.
Följ med på ett vattenäventyr med pooler rutschkanor
och lek för alla åldrar.
Fri entré samt lunch för alla mellan 6-15 år samt för en
medföljande vuxen
Tid: kl. 10.00 är personal på plats utanför vattenlandet
och delar ut band
Ålder: 6-15 år (medföljande vuxen krävs till barn under
13 år)
Mat: matkupong delas ut på plats

OBS!
Har ni svårt att ta er till
en aktivitet,
hör av er så löser vi det!

Anmälan krävs till alla aktiviteter
Anmälan öppnar 19 maj, sista anmälningsdag är 4 juni,
först till kvarn.
Maila:
•Namn och ålder på alla som ska med
•Telefonnummer till vårdnadshavare
sommarlovsaktiviteter@borgholm.se
Vid frågor, tveka inte att höra av er via mail eller telefon:
Kontaktuppgifter:
Martina Johansson 070-606 17 05
Tove Alm 073 056 39 71
Sommarlovsaktiviteter@borgholm.se

Hoppas ni får ett
härligt sommarlov!

