Roliga
aktiviteter för
sommarlovslediga
barn och
ungdomar!

Arboga kommun i samverkan med Arbogas föreningar

På grund av rådande omständigheter kan det snabbt ske förändringar i programmet.
Håll därför koll på www.arboga.se för uppdaterad information.
Följ alltid Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stanna hemma om du är sjuk.

Nu är det sommarlov!
I år är det ett väldigt annorlunda år, så är det även med sommarlovsaktiviteterna för
Arbogas barn och ungdomar. Här har vi sammanställt några aktiviteter som du kan
göra i sommar när det är ledigt från skolan.
Var uppmärksam på att vi kan uppdatera sidan med kort varsel. Aktiviteter kan tas
bort och några kan läggas till, så håll koll på sidan ofta så att du vet vad som gäller.
Håll koll på www.arboga.se
Njut av sommaren!!!

Arbogas föreningar bjuder in till aktiviteter

Samling vid Nytorpsplanen/Landskogskärret i Arboga

Sommaröppet på Parkuddens IP

Anmälan på magnetevents.se
Ta med egen vattenflaska, mellanmål serveras. Kostnadsfritt

Medåkers IF arrangerar två veckors sommaröppet på Parkuddens
IP för barn och ungdomar.
Aktiviteter som erbjuds är:
• lån av mtb-cyklar för cykling på mtb-spåren, pumptrack och
hinderbanor.
• fri tillgång till idrottsutrustning på idrottsanläggningen, t.ex.
volleyboll, badminton, kubb, fotboll, brännboll.
• prova-på skidskytte någon av dagarna, med utbildade ledare
på plats.
• mellanmål till besökande barn och ungdomar.
Aktiviteterna erbjuds under vecka 27 och vecka 28, allt deltagande
är kostnadsfritt.

Sommartennis
Arboga tennisklubb bjuder in till sommartennis lördag den 3 juli
och söndag den 4 juli mellan klockan 11.00 och 15.00.
Lördagen den 3 juli, kl 11.00 är det samling vid Briabspåret (norr),
Söndagen dem 4 juli är det samling klockan 11.00 vid tennisbanorna vid Stureskolan, avslutningen sker på Krugen.
Under helgen erbjuds alla deltagare att testa på tennis och andra
aktiviteter och lekar. Deltagandet är gratis men anmälan krävs.
Anmälan sker till Maritza på 073-913 25 66, meddela eventuella
allergier eller specialkost vid anmälan

Prova på golf
Arboga golfklubb bjuder in till drop-in golf under sommaren.
Fredagen den 18 juni, fredagen den 9 juli och fredagen den 23 juli
är alla barn och ungdomar välkomna till golfbanan för att prova på
golf mellan klockan 13.00 och 15.00. Du får prova att putta, slå på
rangen och spela korthålsbana. Instruktör finns på plats och
hjälper till. Allt material finns att låna och det är gratis att delta.
Kontakt: Peter Thelin 0708-584138, peter.thelin@pgasweden.golf

SummerCamp21 med Arboga Atletklubb
Arboga atletklubb anordnar under sommaren en brottarcamp
under fyra dagar. Mellan den 14 och 17 juni kl. 10.00–13.00
erbjuds barn och unga mellan 8 och 13 år möjligheten att delta.

Sommarhandbollsskola
Lördag och söndag v 26 och 27 så är alla barn och ungdomar
som är 7–16 år välkomna på IFK Arbogas sommarhandbollsskola.
Handbollsskolan är ett samarbete med SISU och är helt gratis!
Anmälan krävs, begränsat antal platser. Rekommendationer
gällande Covid-19 kommer att följas!
Vi kommer köra träningarna kl. 10.00–13.00 lördag och söndag
3–4 juli och 10–11 juli. Deltagarna kommer att delas upp efter
ålder och tidigare erfarenhet. Alla deltagare får en vattenflaska
och mellanmål serveras varje dag. Handbollsskolan är i Sturehallen samt utomhus på Sturevallen. Huvudtränare är våra
duktiga utbildade ledare Sussi, Joline, Lovisa och Jonna.
Anmäl dig på sommarhandbollarboga@outlook.com
senast den 27 juni. Hit kan också övriga frågor gällande
handbollsskolan skickas.
Anmälan ska innehålla:
Förnamn, efternamn och address. Personnummer 10 siffror.
E-post du vill bli kontaktat på. Telefonnummer till vårdnadshavare
Om du spelat handboll tidigare och hur länge.
Allergier och övrig info(sjukdomar o dyl).
Är det ok att ditt barn är med på foto på hemsida, instagram etc?

Biblioteket

Öppettider Må-To kl. 10.30-18.00, Fre kl. 10.30-16.00. OBS! Vecka 29 har biblioteket
öppet må-fred 10.30-13.00. www.arboga.se/bibliotek - Instagram: @arboga_bibliotek
Facebook: @arbogakommun - #arbogabibliotek
Tisdagspyssel

Akropanik – två föreställningar med Cirkus Trattofon

Varje tisdag kl. 13.30-15.00 under sommarlovet (utom den 20 juli)
träffas vi och pysslar här på biblioteket. Olika teman varje gång.
Ingen föranmälan, men begränsat med platser enligt rådande restriktioner. Från 8 år.

Torsdag den 5 augusti i bibliotekets galleri kl. 12.30 och 14.30.
En akrobatisk, rolig och fartfylld föreställning utan tal, som
passar hela familjen. Två färgstarka figurer drar igång en show,
men får gång på gång avbryta. Biljetter utan kostnad lämnas ut
på biblioteket från 27 juli.

Hantverk x 3
Onsdagarna 16 juni, 28 juli och 4 augusti kl. 13.30-15.00.
Ewa Larsson Koba, slöjdhantverkare, lär ut olika tekniker. Ingen
föranmälan, men max 10 barn/gång. Från 9 år.
16/6 Sy din egen skriv- och läskompis

Mästarskräddaren - föreställning med Kalle Nilsson

28/7 ”Nä, nu blommar det!” – vi odlar och gör växtstöd i metall, trä
och textil.

Onsdag 11 augusti kl. 13.00 och Workshop ca kl. 14.00.
Galleriet.

4/8 ”Hjälpredor, armband och annat smått och gott” – vi testar
att fläta, knyta och tvinna.

Mästar-Skräddaren kan ALLT! Knyta skorna utan händer! Lösa
kuben utan tänder! Trolla fram en korv ur örat! Balansera på en
spik, volter, hjula, och balett. Kalle Nilssons MÄSTAR-Skräddare
kan verkligen allt…utom att sy. Familjeföreställning med teater
och trolleri. Efter föreställningen följer en trolleriworkshop.
Från 4 år. Biljetter utan kostnad lämnas ut på biblioteket från
2 augusti.

Skaparpåsar
Fina skaparpåsar finns att hämta under sommaren på biblioteket,
även v 29. För dig som inte har möjlighet att delta på bibliotekets
aktiviteter. Först till kvarn gäller.

Fotouppdraget 21 juni – 30 juli
En fototävling där vi publicerar ett litterärt citat varje vecka i sociala medier. Du deltar genom att skicka in ett foto som illustrerar
citatet. Passar bäst för dig från 13 år och uppåt. Skicka bilden
till Fotoutmaningen@arboga.se senast den 30 juli. Vinnarbilderna
publiceras på Instagram: @arboga_bibliotek, och i augusti på
biblioteket. #arbogabibliotek

Drömbiblioteket 2.0
Svimmingpool, rulltrappor, blinkande lampor… Hur ser ditt drömbibliotek ut? Rita eller måla en teckning, eller bygg i Lego, mjölkkartonger eller Minecraft, t.ex. Skicka en bild på ditt drömbibliotek
till e-post biblioteket@arboga.se senast den 30 juli. I slutet av
sommaren gör vi en utställning med bilder på olika drömbibliotek.
För alla upp till 16 år. #arbogabibliotek

Aktiviteter på Gluggen!
Under sommaren kommer fritidsgården Gluggen
erbjuda en mängd olika aktiviteter. Bland annat
kommer det finns möjlighet att få testa Stand-Up
Padel Board, åka på fisketur och mycket, mycket
annat kul.
Fritidsgårdens öppettider
Mellanstadieverksamheten (Blivande 4:or till avgångsklasser i årskurs 6)
Måndag till fredag 13:00 – 18:00
Kvällsverksamheten (Blivande 6:or till avgångsklasser
årskurs 3 på gymnasiet)
Vi är i närområdet utanför och runt Gluggen om inget
annat uppges. Följ oss på sociala medier för senaste info.
Tisdagar och torsdagar 18:30 – 20:30
Semesterstängt 16 juli -2 augusti
Facebook: Fritidsgården Gluggen,
Instagram: gluggenarboga

Ekbacksbadet och
Sommarlovsarmbandet!
Under perioden 15 juni–12 augusti, tisdagar, onsdagar och
torsdagar mellan klockan 10.00–18.00 badar alla Arbogas barn
mellan 6 och 15 år gratis på utebadet.
Besöker du badet ensam måste du kunna simma 200 meter, annars
måste vuxet simkunnigt sällskap följa med, till ordinarie entrépris.
Vi förbehåller oss rätten att prova simkunnigheten.
Sommarlovsarmbandet ska även sitta på armen.

Kulturskolan
Sommardans – halvdagsläger för danssugna
Måndag till fredag på Kulturskolan i Arboga. Kurserna är kostnadsfria men du måste
föranmäla dig, det finns ett begränsat antal platser vid varje kurstillfälle.
Ledare: Cecilia Andersson.

Dansmix
Vecka 24, 14 – 18 juni, kl.15.00–19.00. För elever i åk 4–6.

Jazzdans & modern dans
Vecka 25, 21–24 juni, kl.16.00–20.00. För elever i åk 7–9.

HipHop
Vecka 26, 28 juni–2 juli, kl. 17:00–20:00. För elever från åk 6–9

Om dansstilarna
Jazzdans och modern dans är sceniska dansstilar som dansas till olika typer av musik bland annat popmusik.
Hiphopdans är ett samlingsnamn för samtliga dansstilar som dansas till hiphopmusik.
• Kom i träningskläder, tag med vattenflaska och en frukt.
• På HipHop är det sneakers som gäller annars kan man vara barfota, ha dansskor,
danssneakers eller halksockor.
Anmälan görs till annceciliaandersson@outlook.com

Kulturskolan - filmprojekt
Film Online
Vill du lära dig att göra schysst film med din mobil?
På vår sommarkurs berättar vi hur man bygger upp en bra story.
Visar hur ljud och bild blir bättre med rätt inställningar.
Och så tipsar vi om bra appar för att klippa och skapa kul grafik.
Distanskursen är online för dig som är 11-14 och 15-19 år och som bor i Västmanland.
Ålder: 11-19 år
När: 9 – 13 augusti 2021
Var: Online Västmanland
Kursavgift: Kostnadsfritt
Kurslängd: 4 dagar á 3 h + 1 visningsdag
(Kurstid: Dagtid. Max antal deltagare; 60 elever fördelade på två grupper.)
Kursledare: Henrik Dahnsjö och Mikael Jäderlund.
Du behöver ha tillgång till:
• En mobiltelefon med en fungerande videoinspelningsfunktion
• Tillgång till en dator med internetuppkoppling.
• Appar och plattformar vi kommer att jobba med är gratis.
Inga förkunskaper behövs.
Plattformar:
Kursen online: Teams.
Ladda upp material och chatta: Discord (https://discord.com/)
LÄNK TILL ANMÄLAN: https://regionalkulturskola.se/kurser/filmonline/

