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 12-16 år en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Utgångspunkten är varje barns behov och verksamheten utformas tillsammans
med barn och unga.
Läs mer på www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur

Mötesplatser för unga vuxna

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 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

Kultur och fritid för dig med funktionsnedsättningar

Bibliotek Botkyrka

Badhusen i 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

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

Kultur för äldre – Botkyrka kommun

Botkyrka rackethall

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

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

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

Organiserad spontanidrott

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

Oktober 2018

Botkyrka kulturskola

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

En mängd olika fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.
För mer info: Iréne Cederborg, irene.cederborg@botkyrka.se, 0734 21 85 70.
Läs mer på www.fritidsnatet.se
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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

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

KomTek Botkyrka

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

Körkortsteori

På Grunden i Albys Hjärta övas körkortsteori
gratis med en ledare ur personalen varje måndag
kl. 18-19.30. Öppet för ungdomar 15-22 år. Inga
förkunskaper krävs, välkommen in! Verksamheten
Grunden i Albys hjärta har öppet kl. 16-21.
Tid: 1 oktober, kl. 18-19.30
Plats: Albys Hjärta. Albyvägen 7

Utflykt till Ersta Museum

I ett av de äldsta husen på Erstaklippan finns Ersta
Museum. Huset har inhyst allt från barnhem till
matsal för hemlösa, och berättar nu Ersta diakonis
långa och fascinerande historia fylld av medmänsklighet, tro och hängivet arbete. Samling: Innanför
porten, Erstagatan 1 M, kl. 11.45.
Info och anmälan: Senast 27 september till
Monica Erlandsson, 0703 68 92 22 eller till stfbotvid@stfturist.se. Avgift: 20 kr för medlem,
40 kr för övriga.
Tid: 2 oktober, kl. 12-13
Plats: Ersta Museum, Erstagatan 1 M, Stockholm

Unik utgrävning av en
stenåldersboplats i Riksten

De första Rikstensborna slog upp sina hyddor här
för 7 000 år sedan, vid den forntida havsstranden.
Då levde man som jägare och samlare. Vill du veta
mer om denna spännande plats? Välkommen på
guidad tur!
Tid: 2 oktober, kl. 13-14
Plats: Vandrarvägen, Riksten

Cafébio på Tumbascenen
Botkyrka kommun i samarbete med aktörer i Botkyrka.
www.botkyrka.se

På Tumbascenen visas filmen “Alpha”. Från 11
år. Längd: 96 min. Biljettpris: 100 kr. Fika ingår i
priset, serveras från kl. 13.
Tid: 2 oktober, kl. 14
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2

Högläsning på Albys hjärta

Kom och lyssna när bibliotekarie från Alby bibliotek
läser. Vi bjuder på fika. För ungdomar från 16 år.
Tid: 2, 16, 30 oktober, kl. 17
Plats: Albys hjärta/Grunden, Albyvägen 7

Läxhjälp för alla med Mattecentrum

Mattecentrum ger läxhjälp i matte för alla - oavsett
ålder, skola eller om du pluggar själv, till exempel
till högskoleprovet. Varje tisdag ses vi på Alby
bibliotek. Läs mer på mattecentrum.se.
Tid: 2, 9, 16, 23 oktober, kl. 17-18.45
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6C

Bebishänder och fötter
- avtryck i papper

Gör ett avtryck med bebis hand eller fot. Avtrycken
blir som vattenmärken och syns när pappret hålls
upp mot ljus ex i ett fönster. Passar bebis 3-12
månader. Insläpp från kl. 9.45-10. Begränsat antal
platser.
Tid: 3 oktober, kl. 10-12
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Föreställning: Fogelstad

Teaterföreställning. Anna-Lena Hemström gestaltar
medborgarskolans grundare i pjäsen Fogelstad fem kvinnor, fem viljor, en tanke.
Tid: 3 oktober, kl. 19-20
Plats: Folkets Hus Hallunda, Borgvägen 1

Foto: Maryam Barari

Familjeföreställning: Folk och rövare
i Kamomilla stad

I den märkliga staden Kamomilla händer det
många underliga saker. Där kan det komma en
kamel gående på gatan rätt som det är. Där bor
Konstapel Bastian, som absolut inte vill sätta
någon i fängelse, Där finns också tre rövare;
Kasper, Jesper och Jonatan, vaktade av ett eget
lejon.
Tid: 6 oktober, kl. 14-15.50
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Tilde Björfors utmanar traditionella hierarkier i en ny
föreställning av Cirkus Cirkör. Ensemblen består
av sju kvinnliga cirkusartister med ursprung från
Grekland, Kanada, Palestina, Polen, Sverige och
Schweiz. “Sanslösa akrobatiska nummer och ett
budskap som inte går att ta miste på. Biljetter:
www.tickster.com eller tel. 0771 47707 eller från
kl. 18 vid entrén på Folkets hus Hallunda.
Längd: 2,5 timme inkl. paus.
Tid: 10 oktober, kl. 19
Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1
Sprakande symfonikonsert i Tumba kyrka: Felix
Mendelssohn Hebriderna, Ludvig van Beethoven
Symfoni nr 7 A-dur, Joseph Haydn Cellokonsert
nr 2 D-dur. Solist Åsa Strid, dirigent Carl Otto
Erasmie.
Tid: 6 oktober, kl. 17-19
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Operan “Aida” direkt från
Metropolitan i New York

På Tumbascenen livesänds operan “Aida”, från
Metropolitan i New York. Svensk text. Längd: Cirka
3.56 inklusive paus. Biljettpris i entrén: 260 kr.
Förköp via hemsidan: 240 kr.
Tid: 6 oktober, kl. 19-23.
Repris: 9 oktober kl. 13.30.
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Återinvigning och vernissage

Välkommen på vernissage för ”I hjärtat av Tumba”,
utställningen som samlar Tumbabornas egna bilder
av orten. Samtidigt återinviger vi X:et-museet som
flyttat ihop med biblioteket. Pompa och ståt!
I samarbete med X:et-sällskapet och Xenter.
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.
Tid: 7 oktober, kl. 13
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Mycket hinner hända i en förening under 75 år.
Utställningen visar många gamla och nya fotografier, påminner om stora händelser i vår verksamhet
och presenterar personer som betytt mycket för
föreningen. Enkel kaffeservering.
Tid: 20, 21 oktober, kl. 12-15, 27 oktober, kl.
12-14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Subtopiadagen - 47 öppna dörrar
Cirkus Cirkör: Epifónima

Botkyrka symfoniorkester

75 år med Grödinge Hembygdsförening

Dagkurs i papperstillverkning

Vi går igenom hela processen att göra papper från
malning till tillverkning och efterbearbetning.
Råmaterial är bomullslinters. Lån av formar och
råmaterial ingår i kursavgiften. Åldersgräns 15 år.
Kostnad: 450 kr/person inkl. lunch och fika.
Tid: 14 oktober, kl. 11-15
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Riksbanken kommer till Tumba Bruk

Riksbanken fyller 350 år under 2018. Detta firas
med en specialutställning på Tumba Bruksmuseum. Banken grundades 1668 och är världens
äldsta centralbank. Hur fungerar banken? Vad
är dess funktion? Guidad visning av Jubileumsutställningen och möjlighet att fritt titta på vad som
för övrigt visas i musèet. Max antal deltagare
25 st. Besöket tar cirka 2 timmar. Info och anmälan
senast den 10 oktober till Leif Larsson,
0737 81 24 66 eller till stfbotvid@stfturist.se.
Avgift: 120 kr för medlem, 150 kr för övriga. Fika
ingår i avgiften.
Tid: 16 oktober, kl. 14-16
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Testa parkour, Zumba, cirkus, teckning och balett.
Få odlingstips från proffs och idéutvecklingscoachning. Se cirkusföreställning och titta in hos
dekormakare och stuntkoordinator. Med
Subtopiadagen vill alla vi i det brokiga klustret av
gula byggnader på Rotemannavägen i Alby, öppna
våra dörrar och bjuda dig att titta in och prova-på.
Allt är kostnadsfritt. Läs mer på subtopiadagen.se.
Tid: 20 oktober, kl. 12-16
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10

Höstlov på Tumba Bruksmuseum

Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Spökar det på Tumba bruk? Familjevisning.
Spindelspår om väsen och andra filurer. Pyssel.
Tid: 30 oktober-4 november, kl. 11-16
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Bibblan i centrum

Fyra tisdagar i höst hittar du vårt utebibliotek i Alby
centrum. Kom förbi och få boktips, ge oss dina
egna! Slå dig ner och läs en tidning! Eller hör om
vad som händer i höst och föreslå vad du själv
önskar se på biblioteket.
Tid: 23 oktober, kl. 15-17
Plats: Alby centrum

Höstlov på Lida

Min hembygd

Allan Blomkvist berättar om sin barndom och ungdom i Grödinge och Sorunda på 30- och 40-talet,
med utgångspunkt från sin nyutkomna bok. Boken
kan köpas på plats, pris 200 kr. Entré 100 kr.
Kaffeservering.
Tid: 28 oktober, kl. 14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Skulptera i lera

Vi skapar skulpturer av lera, fröer, pärlor och andra
material. Skulpturerna kommer inte att brännas
utan tas hem direkt efter workshopen. En workshop för alla åldrar. Kostnadsfritt. Bokning och
information: Kerstin Gezelius, tel. 0708 86 13 18.
Tid: 30 oktober, 1 november, kl. 9.30-11.30
och kl. 13-15
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Två – en drömsk cirkusresa

En intim cirkusföreställning för barn och deras
vuxna där publikens egen fantasi får styra. Fysiska
möten mellan parakrobaterna Henrik och Louise
blir till drömska tablåer. Åskådaren sugs in i ett
suggestivt bildspråk som får det att spraka i hjärnans associationscentra. Det är poetiskt, skickligt
och skojigt. En del av Subtopiadagern - 47 öppna
dörrar. Kostnadsfritt, men för att vara säker på att få
plats, mejla till biljetter@subtopia.se med föreställningstid, antal biljetter som önskas och ditt namn.
Tid: 20 oktober kl. 11-11.40
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10

Familjeföreställning: Min vän Lage

Ugglan Lage har sålt sitt hem i skogen och flyttat
till stan. Han blir vän med Flickan, som känner
igen Lage från TV. Pris 50 kr, endast kontant eller
swishbetalning till 123 082 0589. Föreställningen
pågår i 40 minuter och riktar sig till åldrarna 2-6 år.
Tid: 20 oktober, kl. 15-15.40
Plats: Folkets Hus Hallunda, Borgvägen 1

Operan “Simson och Delila” direkt från
Metropolitan i New York
På Tumbascenen livesänds operan “Simson och
Delila”, från Metropolitan i New York. Svensk text.
Längd: ca 3.29 inklusive paus. Biljettpris i entrén:
260 kr. Förköp via hemsidan: 240 kr.
Tid: 20 oktober, kl. 19-22.30,
24 oktober, kl. 13.30-17

Accropark Höghöjdsbana är ett äventyr för stora
som små. Genom en kombination av klättring,
sport, mod och lek tar du dig fram mellan träden.
Under höstlovet har vi öppet måndag-söndag
kl. 10-16, drop-in. Är ni 10 personer eller fler, boka
gärna tid. Mer info: www.lida.nu.

Kul på höstlovet
i Botkyrka
Det finns mycket roligt att göra på
höstlovet i Botkyrka. Kolla in de olika
aktiviteterna på www.botkyrka.se/lov!

förverkliga
din idé

Prova på! Drop in hos Scenskolan Fejm

Nyfiken på Scenskolan Fejm? Kom och prova
på dans, sång och teater hos oss! Drop-in med
kortare pass.
Tid: 28 oktober, kl. 14-16
Plats: Subtopia (Danssalen), Rotemannavägen 10

Barnboksdagarna i Botkyrka

Välkommen till två läsfrämjande dagar där barnboken och bilderna står i centrum! Vi bjuder in
angelägna barnboksförfattare, föreläsare, förlag
och illustratörer till sagoläsning, workshops och
samtal kring böcker, läslust och den kreativa
processen. Kom och träffa din favoritförfattare, gör
din egen drömbok och upptäck nya favoriter.
Tid: 29, 30 oktober
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105
och Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

a
g
i
l
k
r
e
v
för
din idé!

Har du
en idé?
Saknar
pengar?
Se hit!

Har du en bra idé eller ett färdigt projekt 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 botkyrka.se/stod

