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
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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

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

AW med forskare: Susanne Urban

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

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

Fredag 1 juni får Mångkulturellt centrum besök av
Susanne Urban. Hon kommer att berätta om sin
forskning med avstamp i sin senaste bok: ”Integration och grannskap”.
I boken tar Susanne Urban upp den ständigt
aktuella frågan om hur grannskapet kan vara en
del av samhällets integration. Hon beskriver hur
olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder,
vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande
antaganden som görs och vilket empiriskt stöd det
finns för dem. Fri entré.
Tid: 1 juni, kl. 17-18.30
Plats: Biblioteket, Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Botkyrka rackethall

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

Fantastisk historia och natur i Alby

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

Badhusen i Botkyrka

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

Botkyrka kommun i samarbete med aktörer i Botkyrka.
www.botkyrka.se

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

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

Följ med på en tur längs med Göta landsväg från
Kvarnhagsvägen till Flottsbro. Turen är cirka 1,6
km fram och tillbaks. Den korta sträckan mellan
Kvarnhagsvägen till Flottsbro uppvisar fantastisk
historia och natur. Vår kunniga naturguide Maria
Bergström berättar mer om det. Vi går på en bred,
fin och asfalterad cykelväg. Det finns några bänkar
att sätta sig att vila på. Vi går tillbaks samma
väg. Vandringen är cirka 1,6 km lång och tar ca
1,5 timmar, inklusive fikapaus. Ta med eget fika.
Tillgänglighet: Det går bra att ta sig fram med
manuellt driven rullstol och rullator. Det finns inga
ledstråk. Det finns några korta och medelbranta
backar. Här hjälps vi åt om det behövs. Bänkar
finns varje 400 meter för att sitta ner och vila.
Toalett saknas. Guidningen är kostnadsfri. Ingen
anmälan behövs. Har du frågor och funderingar?
Ring Katrin Hammarlund, 08-555 352 35 (numret
går även till mobiltelefon).
Tid: 2 juni, kl. 11.15-12.45
Plats: Samling vid Busshållplats Kvarnhagen

Dans i Hågelbyparken

Under sommaren bjuds det upp till danskvällar i
Hågelbyparken. En kväll i månaden kommer Hit
Da Floor och kör linedance och en danskväll
arrangeras i samarbete med Ebba dansklubb. Vi
har även FUB-danser som arrangeras av FUB
Botkyrka-Salevilket betyder att både herrar och
damer bjuder upp till dans.
För mer info: www.hagelby.se
3 juni: Non-stop danskväll med två dansband. I
samarbete med Ebba Dansklubb.
18 juni: Lindedance med Hit da Floor
19 juni: Salsakväll med Stockholm Salsa Dance
På torsdagar dansas det i högre tempo och modern dans som Foxtrot och bugg
7 juni: Highlights
14 juni: Kindbergs
21 juni: Titanix
28 juni: Blender

Allmändalen 2-3 juni 2018

Var med och påverka inför valet 2018, uppdatera
dig och/eller få ny kunskap, delta med din röst,
dina åsikter och/eller dina hjärtefrågor! Som motvikt till det politiska etablissemangets Almedalen
bjuder Mångkulturellt centrum i år för andra gången in till Allmändalen i Fittja gård. Ett krav för att
delta i Allmändalen är att man både som
enskild besökare och/eller organisation respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter
och alla människors lika värde.
Tid: 2 och 3 juni, kl. 10-17
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Visning av Vårstavis park

Akrobatik på höjden när Subtopia
bjuder Alby på gratisföreställningar

Landskapsarkitekten och trädgårdshistorikern
Åsa Wilke leder vandringen runt Vårstavis park.
Hon visar oss de mest intressanta partierna och
lyfter fram det som är speciellt för den hundraåriga
parken. Passa på att få veta mer om en kulturhistoriskt intressant och okänd trädgårdsmiljö! Entré
100 kr inklusive kaffe.
Tid: 3 juni, kl. 14-16
Plats: Vårstavi, Nynäsvägen 4

Sveriges nationaldag i Hågelbyparken

Sveriges nationaldag den 6 juni blir en härlig fest
för hela familjen! Flens Världsorkester spelar och
nya svenska medborgare firas med ceremoni på
scenen. Kostnadsfritt.
Tid: 6 juni, kl. 11-16
Plats: Hågelbyparken

Filmworkshop: Med humor som vapen
Sturehovs slott guidad visning

Sturehovs Slott stod klart 1781 och har betecknats som en av landets vackraste byggnader i den
gustavianska stilen, här finns den unika samlingen
av Mariebergskakelugnar. Gå runt och njut i de
vackra 1700-tals salongerna visningen kan avsluta
med fika, nästan som en liten afternoon tea i
slottets tesalong. Är ni många, anmäl er gärna på
slottet@sturehov.se eller på sms 0734 04 11 88.
Pris: 100 kr visning, 195 kr vising + slottsfika.
Ingen hiss i slottet.
Tid: 3, 10, 17, 24 juni, kl. 14-15
Plats: Sturehovs slott, Norsborg

Med inspiration från youtubers som jobbar med
humor för att belysa viktiga ämnen, kommer vi
under denna workshop att skapa korta filmer
med humoristiska inslag. Målgrupp: 16-22 år.
Kostnadsfritt.
Tid: 7 och 8 juni, kl. 16.30-20.30
Plats: Grunden, Albys Hjärta, Albyvägen 7

LidaLoop 2018

LidaLoop ar mountainbike-äventyret för alla och
går på Lidas sköna skogsstigar. Kör en, två eller
tre härligt utmanande loopar, ungdomar och barn
kör Lilla Loop! Anmälan och mer information:
www.lidaloop.se.
Tid: 9 juni, kl. 11-17
Plats: Lida Friluftsgård

Balett live på bio

Sagovandring med Teaterklubben
Repliken i Hågelbyparken

För tredje året i rad går vi en uppskattad sagovandring i Hågelbyparken, där vi gestaltar tre
sagor i klassisk stil. Barnen går med våra sagoberättare på en magisk vandring i sagans värld.
Peruker och rekvisita används för att gestalta
personerna i sagorna. Ett magiskt sagorep håller
barnen i under vandringen och har man fantasin
med sig så kan man se märkliga saker på vägen.
Fritt inträde, men begränsat antal platser.
Tid: 3 juni, kl. 15-16
Plats: Hågelbyparken

Sex individer med olika längd, bakgrund och
styrkor. Alla vill bygga torn. Men hur ska det gå om
alla pratar olika språk? Cirkuskompaniet Kaaos
Kaamos skicklighet i skyhögt handstående i
kombination med förmågan att iscensätta dråpliga
situationer gör att föreställningen passar såväl
stora som små. Att de dessutom erbjuder sin på
publik prova-på gör det extra roligt att befinna sig i
Alby den 8 och 9 juni!
Tid: 8 juni, kl. 15, 9 juni, kl. 13
Plats: 8 juni: Alby torg, 9 juni: Albyberget,
Rådmansbacken 11

Fanzingos öppna medieverkstad

Vill du göra en kortfilm, spela in en låt, producera
egna beats, filma en dokumentär, skriva ett reportage, göra ett radioprogram, en musikvideo? Då
är Fanzingo stället för dig! Hos Fanzingo hittar du
hjälpen och tekniken du behöver! Ålder: 13-25.
Tillgänglighet: Ramp, inga trösklar till studios,
anpassad toalett. Kostnadsfritt.
Tid: 7 juni, kl. 17-20
Plats: Fanzingo, Rotemannavägen 12

På Tumbascenen livesänds “Coppelia” från
Bolsjojteatern i Moskva. Biljettpris i entrén: 220 kr.
Förköp via hemsidan: 200 kr. Med scenpass: 20
kr rabatt. Längd: Cirka 2.45 inkl. paus.
Tid: 10 juni, kl. 17-19:45, 13 juni, kl. 13.30-16.15
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2

Toughest

Toughest är Nordens största hinderbanelopp.
Oavsett om du springer själv eller i lag, tävlar eller
har skoj är Lida den perfekta miljön med varierande och utmanande terräng. 8 kilometer, 40
hinder. Rekommenderat från 18 år. Eventområdet,
där start och mål befinner sig, erbjuder allt från
mat och aktiviteter till goda möjligheter att följa
löparna och heja på vid några av de största
hindren. För mer information: www.toughest.se.
Tid: 16 juni, kl. 10-18
Plats: Lida Friluftsgård

Arkeolog för en kväll

Följ med till stenåldersboplatsen vid Korsnäs och
hjälp arkeologerna att sålla fram 5000 år gamla
föremål. Ta gärna med egen matsäck. Bra skor,
myggstift och kläder efter väder. Det är kuperad
skogsterräng fram till sållningsplatsen. Roligt
också för barn i skolåldern med föräldrar.
Anmälan till Maria Frisk: hemma99@hotmail.com.
Kostnadsfritt.
Tid: 12 juni, kl. 18-21
Plats: Korsnäs gård, Grödinge

Sommar i Fittjaköket

Fittjaköket är Botkyrka konsthalls utomhusplats
för konst, mat och möten. I ett par konstcontainrar
skapar vi olika projekt tillsammans. Under sommaren har Fittjaköket öppet 13 juni-17 augusti
(onsdag-fredag) och bjuder in till matupplevelser,
workshops för hela familjen, gästande konstnärer,
spontana konstprojekt, brödbakning, dans och
mycket annat. Alla aktiviteter är kostnadsfria.
Ändrade öppettider kan ske om vädret blir för
dåligt.
Tid: 13 juni-17 augusti, torsdagar och fredagar,
kl. 16-19
Plats: Fittjakökets konstcontainrar ligger mellan
Fittja centrum och Fittjaskolan

Eid festival

Stor musikscen, folkdans “Dabka”, hoppborgar,
cirkus cirkör, prova på aktiviteter, ansiktsmålning,
hennamålning med mera. Kostnadsfritt.
Tid: 17 juni, kl. 15-20
Plats: Hågelbyparken

Toughest Family

Toughest presenterade förra året succén
Toughest Family, ett hinderbanelopp för hela
familjen. Alla hinder är anpassade för att vara
roliga och utmanande oavsett ålder. Kom och
testa! 2 kilometer, 20 hinder. Rekommenderat från
7 år. Eventområdet, där start och mål befinner
sig, erbjuder allt från mat och aktiviteter till goda
möjligheter att följa löparna och heja på vid några
av de största hindren. För mer information:
www.toughest.se.
Tid: 17 juni, kl. 11-15
Plats: Lida Friluftsgård

Midsommarafton i Hågelbyparken

Fira midsommarafton i Hågelbyparken med dans
runt stången, blomsterkransar i håret och utmana
familjen på 5-kamp i folkparkslekarna.
Kostnadsfritt.
Tid: 22 juni, kl. 11-16
Plats: Hågelbyparken
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får du massor av kul tips på
På Botkyrka kommuns lovsida
et runt om i Botkyrka!
vad du kan göra på sommarlov

botkyrka.se/lov

