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

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
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Vinterns utställning i Botkyrka konsthall spänner
mellan plats, politik och poesi, och för samman
verk som relaterar till en samhällsutveckling i
rörelse. Den tar avstamp i våra globaliserade och
segregerade rum – där ungas röster sätter ord
på erfarenheter av mellanförskap, där kulturer
och språk möts och blir till nya. För öppettider,
se www.botkyrkakonsthall.se.
Tid: Pågår till 18 februari 2018
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105

Julshow på Hågelby

Ensemblen sprider glädje och kärlek och tillsammans med publiken skapas en magisk julstämning med musik, dans och sång. Showen är en
härlig blandning av klassiska julsånger, gospel,
modern musik som hiphop och pop och allsång.
Pris 100 kr. Endast kort, Swish eller förköp.
Tid: 1 och 15 december, kl. 20 samt
16 december, kl. 15 och 20
Plats: Hågelbyparken, Klockhusvinden

Southside drive in-fotboll

Fotboll för alla barn/ungdomar från 12-18 år
som vill lära sig spela fotboll! Vi på fritidsgården
Southside välkomnar alla oavsett kön. Vi kommer
spela turneringar 5 mot 5. Kostnadsfritt.
Tid: 1, 8, 22, 29 december, kl. 19-22
Plats: Idrottshuset, Munkhättevägen 43

Julig loppis och marknad
i Hågelbyparken

Botkyrka kommun i samarbete med Hallunda Folkets hus, Hågelbyparken, Mångkulturellt centrum,
Segersjö Folkets hus, Tumba bruksmuseum, Tumba kyrka, Tumbascenen, Vårstakyrkan med flera.

Fynda unika och roliga julklappar bland klassiska
loppisfynd och antika prylar, julpynt från förr,
hemstickade raggsockor, hemkokt sylt, julkarameller och annat hantverk.
Tid: 2 december, kl. 11-15
Plats: Hågelbyparken, dansbanan

De fyra elementen

Dansföreställning med elever från 7 år på
Botkyrka kulturskola. Pris: 60 kr för vuxen,
20 kr för unga upp till 18 år.
Tid: 2 december, 12-13.30
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

De fyra elementen

Dansföreställning med elever från 10 år på Botkyrka kulturskola. Pris: 60 kr för vuxen, 20 kr för
unga upp till 18 år.
Tid: 2 december, 16-17.30
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Julfest på bruket

Vi startar julfirandet lördagen 2 dec. Visning
om livet på bruket kl. 12. Tomten kommer för
att samla in önskelistor kl. 13. I Smällkaramellsfabriken kan du pyssla kl. 11-12 och 14-15.
Handpapperstillverkning med röd pappersmassa
kl. 15.
Tid: 2 december, kl. 11-16
Plats: Tumba bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

Öppna verkstan på MKC

Ett kreativt rum med verktyg för många. Tillsammans utforskar vi, provar, känner och skapar

magiska saker. Alla från 6 år är välkomna! Ingen
föranmälan behövs och det är gratis.
Tid: 3, 10, 17 december, kl. 11-13 och 14-16
Plats: Verkstan i huvudbyggnaden på Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

kul ihop med andra, spela och lära dig mer om
schack. Varje onsdag spelar vi schack, fikar och
tittar på schackfyrans övningsfilmer. För att bli
medlem anmäler du dig till biblioteket.
Tid: 6, 13, 20 december, kl. 15-16
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 21

Grötkväll i Vasastugan

Blockflöjtskonsert i Café Garbo

Konsert med blockflöjtselever från Botkyrka
kulturskola. Kostnadsfritt.
Tid: 6 december, kl. 19-20
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2

Julkonsert på Tumbsacenen

En julkonsert med elever på Botkyrka kulturskola. Ensemblespel och elförstärkta inslag.
Kostnadsfritt.
Tid: 12 december, kl. 19-20.30
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2

Biblioteksbesök för förskolor

Föreningen bjuder på julgröt, kaffe och lite gott
därtill. Välkommen att visa dina bilder om natur
eller något du gärna vill visa oss. Föranmälan
senast den 1 december till harald.w.thorburn@
telia.com, 08-530 390 73. Avgiftsfritt.

Jobbar du som pedagog på en förskola i Fittja
och vill besöka biblioteket med din förskolegrupp? Välkommen att boka biblioteksbesök på
Fittja bibliotek. Vi tar emot alla åldrar. Ring
0767 63 88 13 eller besök oss i biblioteket så
bokar vi in er.
Tid: 7, 14, 21 december, kl. 09.30-10 samt
10.30-11
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 21

Workshop för hela familjen i
Botkyrka konsthall

Scoutkåren Gripens julbasar
NoBo <3 Redline = sant!

Virka och sticka i Ungdomens hus

Är du mellan 15-22 och vill lära dig virka och
sticka? Varje tisdag kl. 17-19 kommer lär oss
vi virka och sticka på Ungdomens hus i Fittja.
Ingen föranmälan krävs. Kostnadsfritt.
Tid: 5, 12, 19 december, kl.17-19
Plats: Ungdomens hus, Värdshusvägen 6

Art Tuesdays på Fittja gård

Under hösten kommer konstnärer, designers
och målare för att dela med sig av sitt skapande
och idéer. Tio tillfällen under hösten samt två
avslutande i december, tio deltagare per tillfälle.
Åldersgräns: 15 år. Boka plats: nobo@mkcentrum.se
Tid: 5, 12 december, kl. 18–21
Plats: No Bo, Mångkulturellt centrum,
Värdshusvägen 7

Julblåscafé i Café Garbo

Kulturskolans blåsorkestrar och andra blåselever
spelar julmusik i Café Garbo. Kostnadsfritt.
Tid: 5 december, kl. 19-20
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2

Fittja schackklubb

Fittja schackklubb är klubben för dig som vill ha

Kom och träffa Masse och Salla från Redline
Recordings! Lär dig om musikproduktion, studioteknik, få allmän branschkännedom och mycket
mer! Vid intresse maila nobo@mkcentrum.se,
och uppge namn, ålder och om du har eventuella
förkunskaper. Kostnadsfritt.
Tid: 6, 13, 20 december, kl. 16-20
Plats: No Bo, Mångkulturellt centrum,
Värdshusvägen 7

Välkommen till scoutkåren Gripens traditionella
julbasar! Café med hembakt bröd, lotterier,
försäljning och loppmarknad. Kostnadsfritt.
Betalning på julmarknaden med kontanter eller
swish.
Tid: 9 december, kl. 12-15
Plats: Vårstakyrkan, Ringvägen 26

Snöbollen Cup är en årligen återkommande
inomhusturnering i fotboll (futsal) för tjejer och
killar från 10 år. Kontakt: Tullinge Fotboll,
0761 88 12 82, kansliet@tullingefotboll.se.
Tid: 15 december-17 december, kl. 17-19
Plats: Tumba Idrottshus, Munkhättevägen 43

Kom och berätta om dina idéer - var med och
påverka DIN nya mötesplats! Rania och Anna
berättar om Storvretens framtida mötesplats för
unga vuxna (16-22 år). Vi bjuder på fika!
Tid: 7 december, kl. 18–19.30
Plats: Lagret, nedre våningen, Storvretsvägen 4

Kurssin ohjaaja on kirjailija ja kirjoituspedagogi
Paula Vartiainen. Kursen leds av författaren och
skrivpedagogen Paula Vartiainen. Maksuton.
Rajoitettu määrä paikkoja. llmoittautuminen
viimeistään: pethra.oster @botkyrka.se. Ingen
kostnad. Begränsat antal platser. Anmälan:
pethra.oster@botkyrka.se.
Tid: 6, 13 december, kl. 17.30-19.45
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

En julkonsert med de lite yngre eleverna på
Botkyrka kulturskola. Kostnadsfritt.
Tid: 14 december, kl. 19-20.30
Plats: Hallunda Folkets Hus, Borgvägen 1

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

Snöbollen Cup

Infoträff om mötesplats för
unga vuxna i Storvreten

Suomenkielinen luovan kirjoittamisen
kurssi Tumban kirjastossa
Finskspråkig kurs i kreativt skrivande
på Tumba bibliotek

Julkonsert i Hallunda Folkets Hus

Vi skapar teaterdockor av olika sorters material.
Kostnadsfritt. Biljetter hämtas i Botkyrka konsthall eller beställs på tel. 08-530 612 25.
Tid: 29 december samt 3 och 4 januari,
kl. 09.30-11.30 och 13-15
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105

Kul på jullovet i Botkyrka

bibliotek
botkyrka

Slagsta Gilles adventscafé

Julfest i verkstan på MKC

Slagsta Gille anordnar adventscafé i Segersjö
Folkets Hus.
Tid: 17 december, kl. 14-16
Plats: Segersjö Folkets Hus, Scheelevägen 41

Vi gör jultomtar och spritsar glasyr på
pepparkakor
Tid: 10 december, kl. 14–16
Plats: Verkstan i huvudbyggnaden på Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Julkonsert i Tumba kyrka

Pianoafton i Café Garbo

Jullov i bruksmiljö

Konsert med pianoelever från Botkyrka kulturskola. Kostnadsfritt.
Tid: 11 december, kl. 19-20
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2

En julkonsert med de lite äldre eleverna på
Botkyrka kulturskola. Kostnadsfritt.
Tid: 18 december, kl. 19-20.30
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Familjevisning i jultid på Tumba bruksmuseum,
26-30 december och 2-7 januari kl. 12. Om
jultraditioner på bruket, med efterföljande pyssel.
Tid: Extra öppet 26-30 december och
2-7 januari, kl. 11-16.
Plats: Tumba bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

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.

Det finns bibliotek i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge,
Tumba och Vårsta. Till biblioteken kan du gå om du
vill möta andra, lyssna på en föreläsning, låna böcker
eller läsa tidningar. Det finns också filmer och ljudböcker att låna. Du kan använda en dator eller delta
i ett språkcafé. Biblioteken har också många aktiviteter för barn.

Läs mer på
www.botkyrka.se/kulturskolan

Läs mer på
www.bibliotek.botkyrka.se

