Fritidsklubbar

I Botkyrkas fritidsklubbar kan alla 10-12-åringar vara med på aktiviteter som idrott, lek och
musik, pyssel, konst, utflykter till olika platser och annat kul. Det är gratis och du behöver inte
anmäla dig i förväg (med undantag för vissa utflykter).
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Fritidsgårdar

Botkyrkas fritidsgårdar erbjuder barn och unga en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Utgångspunkten är varje barns behov och verksamheten utformas tillsammans med barn
och unga. Här kan du som är mellan 12 och 16 år exempelvis prova på musik, film, spel och
träning eller prata om skolan, framtiden och andra saker som är viktigt att diskutera som ung.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Mötesplatser för unga vuxna

På Botkyrkas mötesplatser för unga vuxna kan du som är upp till 25 år få stöd för komma
med arbete, studier och personlig utveckling i riktning mot ett vuxenliv.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Badhusen i Botkyrka

Botkyrka har två inomhusbad: Fittjabadet och Storvretsbadet. Här kan du gå på simskola,
vattengympa och motionssimma. Vi har också gym och servering. Välkommen att simma,
träna och ha kul!
Läs mer på www.botkyrka.se/bad

Botkyrka rackethall

Botkyrka Rackethall finns i Slagsta. Här finns badminton, squash, tennis, pingis med mera.
Här finns också en välsorterad racketshop, café, dusch och bastu.
Läs mer på www.botkyrka.se/rackethall

Allmänhetens tider

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Kultur i Botkyrkas skolor och förskolor. Lärare och personal bokar på bokakultur.botkyrka.se.
Läs mer på www.bokakultur.botkyrka.se

Botkyrka konsthall

I Botkyrka konsthall presenteras samtidskonsten i alla dess former. Här får du ta del av ett
program som kopplar an till vår tids aktuella frågor, platsen Botkyrka liksom den globala
konstarenan. Här hittar du också Labyrint Press, ett arkiv med Artist’s Books, samt Residence Botkyrka, ett internationellt ateljéprogram för konstnärer, arkitekter och curatorer.
Läs mer på www.botkyrkakonsthall.se

Botkyrka kulturskola

Botkyrka kulturskola erbjuder alla barn och unga i Botkyrka att prova på och utveckla
färdigheter i musik, dans, teater, bild/form och media. Vi erbjuder också föreställningar
och konserter till Botkyrkas skolor, förskolor och allmänhet.
Läs mer på www.botkyrka.se/kulturskolan

Bibliotek Botkyrka

Biblioteken välkomnar dig som söker kunskap och upplevelser. Det händer mycket i våra
bibliotek. Du kan delta i allt från kreativa verkstäder för barn till möten med författare och
diskussionskvällar kring aktuella samhällsfrågor.
Läs mer på www.bibliotek.botkyrka.se

Kultur för äldre – Botkyrka kommun

I lite lugnare tempo, med fler sittplatser och hörslinga (om du bokar det) bjuder vi in äldre
att utforska, uppleva och upptäcka Botkyrka.
Läs mer på www.botkyrka.se/kulturforaldre

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

På allmänhetens tider finns möjlighet att idrotta även för dig som inte tränar med en idrottsklubb. I Botkyrka kan du åka skridskor och spela bordtennis på allmänhetens tider.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Vi har samlat ett stort utbud av vandringar till några av Botkyrkas unika natur och kulturmiljöer. Genom Upptäck unika Botkyrkas utbud kan du själv bestämma hur du vill
upptäcka kommunen – till fots, med cykel eller med buss. Från april till och med oktober.
Läs mer på www.botkyrka.se/upptackunikabotkyrka

Organiserad spontanidrott

KomTek Botkyrka

Kom som du är - idrott för alla! Målet är att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidsverksamhet i en trygg miljö, och att det ska vara enkelt att delta. Du är med när det passar och
på dina egna villkor.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur
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Southside drive in-fotboll

För alla barn/ungdomar 12-18 år som vill lära sig
spela fotboll! Alla välkomna oavsett kön.
Vi spelar turneringar 5 mot 5.
Tid: 30 mars, 6, 13, 20, 27 april, kl. 19-22
Plats: Idrottshuset, Munkhättevägen 43

Mer info: www.botkyrka.se/rackethallen.
Tid: 2-6 april, kl. 13-15
Plats: Botkyrka rackethall, Humlevägen 3

Open Art Session med slöjd,
bild och form

Testa återvinningsslöjd! Bygg nytt med nåt gammalt och måla egna superhjältar med Macarena
Ramirez och Cesar Fulgencio som introducerar
till härliga material. Kostnadsfritt. Anmälan görs
via e-post till cesar.fulgencio@subtopia.se.
Tid: 3-6 april, kl. 13-14.30: 8-12 år,
kl. 15-16.30: 13-18 år
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10

Påsklov på Ungdomens hus Fittja

Utflykt till Bounce och Exploria, pingisturneringar
och Fifa-turneringar med roliga priser!
Tid: 29 mars-2 april
Plats: Ungdomens hus, Värdshusvägen 6

Kul på påsklovet på Fittjabadet

För alla barn som är simkunniga kommer vi att ha
många roliga aktiviteter. För mer info:
www.botkyrka.se/bad.
Tid: 2-6 april, kl. 13
Plats: Fittjabadet, Värdshusvägen 5

Kul på påsklovet på Storvretsbadet

För alla barn som är simkunniga kommer vi att ha
många roliga aktiviteter. För mer info:
www.botkyrka.se/bad.
Tid: 3-6 april, kl. 13
Plats: Storvretsbadet, Odlingsvägen 41

Är du intresserad av färg, form och funktion? Då är kommunala teknikskolan KomTek stället
för dig. Här kan du gå en kurs i teknik och design, vi erbjuder allt från uppfinnarklubbar och
designverkstäder till robotprogrammering och kemilabbar.
Läs mer på www.botkyrka.se/komtek

Påsklov på Tumba bruksmuseum

Botkyrka kommun i samarbete med Cirkus Cirkör, STF Botvid, Subtopia, Tumba bruksmuseum,
Tumba kyrka, Tumbascenen, Vasastugan med flera.

Påsklovspyssel: Vi marmorerar egna papper och
skapar mönster i vårens alla färger kl. 11 och kl.
14. Familjevisning: Vad är en bank? kl. 13.
Tid: 3-8 april
Plats: Tumba bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

Påsklov i Botkyrka rackethall

Spela badminton eller pingis hos oss på påsklovet. Pris 20 kr/person Fritt lån av rack och boll.

Besök på SRV:s anläggning
Gladö kvarn

Buss från kommunalhuset i Tumba. Under
bussturen får vi information om anläggningen.
Anmälan senast 10 april till Barbro Bolander,
0705 65 46 41 eller stfbotvid@stfturist.se. Ingen
avgift för medlemmar i STF Botvid, övriga 20 kr.
Tid: 17 april, kl. 10-12
Plats: Samling kl. 09.45 utanför kommunalhuset, Tumba

Lunchkonsert i Tumba kyrka
Workshop för hela familjen i Botkyrka
konsthall – Måla som ett proffs!

Att vårda gamla äppelträd

En workshop där du får prova på att måla vid
stafflier. Vi använder akrylfärg, så ta inte finkläderna på! Botkyrka konsthall har stängt, men
ateljén jobbar på som vanligt. Ingång från Tumba
torg. Biljetter beställs på tel. 0725 96 62 84.
Workshopen kan även ges på teckenspråk.
Tid: 4-6 april, kl. 09.30-11.30 och kl. 13-15
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105

På grund av det stora intresset inbjuder vi än
en gång till den hundraåriga äppelträdgården
vid Olberga skola. Annelie Svanold och Barbro
Gramén berättar och hjälps åt att besvara frågor
kring de gamla träden och deras vård. Ta med
egen kaffekorg. Olberga är numera en föräldrakooperativ förskola. Buss 727 avgår från Vårsta
kl. 12.16. Mer info: www.grodingehembygd.se.
Tid: 8 april, kl. 12.30-14.30
Plats: Olberga skola, Olberga 17

Drömworkshop och författarbesök
med Hannah Arnesen

Sten Bergman – min morfar

På påsklovet den 6 april kl. 13 har vi drömworkshop och författarbesök med Hannah Arnesen
för barn från 3 år. Mer info: hannaharnesen.com/
Workshop-1.
Tid: 6 april, kl. 13
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Mötesplats i Fittja centrum

Kom till Fittja centrum och träffa oss. Vi bjuder
på en kopp kaffe eller ett glas saft. Vi lyssnar till
dina tankar om hur vi tillsammans kan utveckla
Fittja. Har du frågor om Fittja eller kommunen
gör vi vårt bästa för att besvara dem. Vill du
uppträda, läsa en text, ha ett informationsbord
eller göra någonting annat tillsammans med oss
i Fittja centrum? Skicka ett mejl till parvaneh.
sharafi@botkyrka.se.
Tid: 5, 19 april, kl. 16-18
Plats: Fittja centrum, Fittjavägen

Seniorkul på Tumba Bruksmuseum

Pappersworkshop, tillverka papper tillsammans
med ditt barnbarn.
Tid: 10 april, kl. 15
Plats: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Maria Zitting-Nilsson berättar om sin morfar,
Sten Bergman, som bodde i Rönninge med sina
paradisfåglar. Om hans resor och personliga
minnen. Begränsat antal deltagare. Anmälan
senast 6 april till Ragnhild Eklund, 0704 71 42
85 eller stfbotvid@stfturist.se.
Tid: 11 april, kl. 19-21
Plats: Seniorhuset, Grödingevägen 2

Hand- och fotavtryck för spädbarn på
Tumba bruk

Gör vackra hand- och fotavtryck med din bebis.
Vi arbetar med bomullspapper och gör vattenmärken som blir ett fint minne. Kostnaden är
50kr/papper. Passar bebis 3-12 månader. Inga
syskon tillåts i lokalen under aktiviteten.
Tid: 12 april, kl. 10-12
Plats: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Sagan om Pannkakan med
Teater Tummeliten

Dramapedagog Agneta Malmén Danielsson
berättar och dramaleker en saga tillsammans
med barnen 3-6 år. Cirka 35 minuter. Biljetter
kostar 50 kr och bokas på tel. 0706 24 23 58
eller e-post bokateater.botkyrka@telia.com.
Tid: 14 april, kl. 15-15.35
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Lunchkonsert i Tumba kyrka med elever från
Botkyrka kulturskola.
Tid: 17 april, kl. 12-12.30
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Pyret Moberg, Anne Kulle, Cia Löwgren, Anna
Bella Munter och musiker. Ordinarie pris: 250 kr,
Scenpass: 200 kr, Ungdom t.o.m. 25 år: 100 kr.
Biljetter: www.botkyrka.riksteatern.se.
Tid: 25 april, kl. 19
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Gitarrkonsert

Välkomna till årets största gitarrkonsert i
Botkyrka kulturskolas regi. Denna konsert
innehåller musik från årets nybörjargrupper,
diverse solister samt musik från två av Botkyrka
kulturskolas gitarrorkestrar.
Tid: 26 april, kl. 18-19
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

rier, försäljning av kaffe och varm korv. Körsång
kl. 19.15, brasan tänds kl. 19.45. För mer info:
www.grodingehembygd.se.
Tid: 30 april, kl. 19
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Valborg på Lida

Välkommen till en naturskön valborgskväll och
firande på Lida! Vi firar traditionsenligt med
brasa och aktiviteter.
Tid: 30 april, kl. 18-22
Plats: Lida friluftsgård

Valborg i Hågelbyparken

Vi välkomnar våren i Hågelbyparken med traditionsenlig brasa på vattnet, körsång, aktiviteter
för barnen och dessutom en spektakulär eldshow. Brasan tänder vi kl. 20. För barnen finns
Trafikleken, Rundturståget och Ponnyriding med
Hågelby 4H. Läs mer på www.hagelby.se.
Tid: 30 april, kl. 17-21
Plats: Hågelbyparken, Hågelby gård

Författaren, journalisten och manusförfattaren
Louise Boije af Gennäs kommer på besök till
Vårsta bibliotek. Boije af Gennäs slog igenom
i mitten av 1990-talet med den idag kultförklarade kärleksromanen ”Stjärnor utan svindel”.
Kom och hör henne berätta om sitt författarskap
och om nya boken ”Blodlokan”. En psykologisk thriller om den lilla människans kamp mot
makten.
Tid: 16 april, kl. 19
Plats: Vårsta bibliotek, Ringvägen 2 C

Prova på nycirkus, parkour, häng i våra chillouthörnor, se på när andra tränar, fika eller bara
umgås och ha kul.
Tid: 29 april, kl. 14-18
Plats: Cirkörhuset, Rotemannavägen 22

Förverkliga din idé!

Hair/Hår

Originalensemblen från Scalateaterns uppsättning av musikalen Hår/Hair presenterar
en livekonsertversion av musikalen varvat med
dialog och anekdoter. Den svenska originaluppsättningen från Scalateatern hade premiär 20
september 1968, och nu kommer den till Tumba
och jubilerar. Medverkande: Bill Öhrström, Kjell
Jonasson, Tessan Milveden, Jane Sannemo,

Valborgsmässofirande i Vasastugan

Traditionellt Valborgsmässofirande med sång
av kören Nova Cantica under ledning av Helena
Gautier och tal till våren av Johnny Frisk. Brasan
tänds som vanligt av scoutkåren Gripen. Lotte-

Till tonerna av ett scenprogram som varvar popstjärnor med världsmusik och barnkanalshjältar
som Bolibompadraken bjuder Vi är Botkyrka
för femte året i rad in till en glittrande heldag
i Hågelbyparken. Över trettio föreningar och
aktörer från kultur- och fritidsområdet i Botkyrka
lockar med en uppsjö av aktiviteter när Vi är
Botkyrka slår upp portarna för årets festival.
Tid: 26 augusti, kl. 12-16
Plats: Hågelbyparken, Hågelby

Kul på påsklovet
i Botkyrka

Chilla med Cirkör
Möt författaren Louise Boije
af Gennäs

Vi är Botkyrka bjuder på förtrollande
familjefest!

Har du en bra idé men saknar pengar? Sök stöd
från Botkyrka kommun! Här finns mer än 1 miljon
kronor att fördela på tre olika stöd:
Kreativa fonden välkomnar både privatpersoner och föreningar i och utanför Botkyrka. Sök
5 000-75 000 kronor per projekt.
Evenemangsbidrag kan föreningar och
studieförbund få för tillfälliga eller återkommande
evenemang som är öppna för allmänheten.
Drömdeg är för dig som är 13-25 år, bor i
Botkyrka och vill genomföra en idé. Du kan
ansöka om max 10 000 kronor när som helst
under året.
Läs mer och ansök på www.botkyrka.se/stod

Det finns många roliga
aktiviteter att göra på
påsklovet runt om i Botkyrka!
Läs mer på botkyrka.se/lov

