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

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

December 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

Julmarknad

Botkyrka-Salems hemslöjdsförening säljer sin
slöjd! Ett 30-tal av föreningens hantverkare
kommer att vara på plats och sälja sin slöjd. Här
hittar du hemslöjdade produkter av hög kvalitet
och i flera olika material såsom trä, näver och halm.
Om du hellre vill ha något i textil finns både dukar,
vantar och snygga mattor.
Tid: 1, 2 december, kl. 10-16
Plats: Tumba Folkets hus, Scheelevägen 41-43

Områdeskonsert med
Botkyrka kulturskola

Högläsning på Albys hjärta

Kom och lyssna när bibliotekarie från Alby bibliotek
läser. Vi bjuder på fika. För ungdomar från 16 år.
Tid: 4, 11 december kl. 17-18
Plats: Albys hjärta, Grunden, Albyvägen 7

Scenskolan Fejms föreställning
“Under trädets grenar”

Dans, sång och teater med Scenskolan Fejm,
7-12 år. Biljettpris 80 kr.
Tid: 4, 5 december, kl. 18-19
Plats: Hallunda Folkets hus, Borgvägen 1

Konsert med elever på blandade nivåer och
blandade genrer. Fri entré.
Tid: 3 december, kl. 19-20
Plats: Albys hjärta, Albyvägen 7

Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen, vilket uppmärksammas med ett stort
event i Hallunda centrum. Ett antal funktionshinderföreningar kommer har aktiviteter, det blir info om
olika funktionsnedsättningar, artister från
Funkisfestivalen kommer att uppträda med mera.
Tid: 3 december, kl. 13-17
Plats: Hallunda centrum

Mattehjälp på Alby bibliotek

Behöver du hjälp med matteläxan? Eller pluggar
du inför högskoleprovet? Våra volontärer från
Mattecentrum hjälper dig gärna. Alla åldrar och
nivåer är välkomna!
Tid: 4, 11 december, kl. 17-18.45
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6C

Fanzingos öppna Medieverkstad

Nu har vi Medieverkstad på onsdagar! Vill du
göra film, radio, skriva, spela in en musikvideo, en
podcast, en Youtube-serie? Hos Fanzingo träffar
du andra unga som är intresserade av samma sak.
Dessutom får du hjälp att utvecklas professionellt
av kunniga coacher. Du kan också låna hem teknik.
Tid: 5, 12, 19 december, kl. 17-20
Plats: Fanzingo, Rotemannavägen 12

Bebishänder och fötter
- avtryck i papper

Gör ett avtryck med bebishand eller fot. Avtrycken
blir som vattenmärken och syns när pappret hålls
upp mot ljus. Passar bebis 3-12 månader. Insläpp
från kl. 9.45-10. Begränsat antal platser.
Tid: 7 december, kl. 10-12
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Special Olympics kommer till Botkyrka

Nötknäpparen på Hangaren

Den 9 december arrangerar Sverigelaget i Special
Olympics ett öppet hus i Idrottshuset i Tumba, och
alla är välkomna! Sverigelaget kommer att
arrangera prova på-stationer med bland annat
fotboll, handboll och judo som du och dina
anhöriga kan prova. Fritt Inträde. Fika till försäljning.
Tid: 9 december, kl. 13.30-15.00
Plats: Idrottshuset, Munkhättevägen 43.

Fredrik Benke Rydman, känd från Bounce
Streetdance Company, har förvandlat balettklassikern Nötknäpparen från 1800-talet till
en spektakulär scenshow med streetdans och
angeläget tema. Tjajkovskijs musik möter i uppsättningen nyskrivet av bland andra Danny Saucedo
och Anna Ternheim. Biljetter: www.subtopia.se.
Tid: 15, 16, 26, 29, 30 december, kl. 15 samt 14,
15, 19, 20, 21, 27, 28, 29 december, kl. 19
Plats: Hangaren, Albyvägen 38

Pianoafton i Café Garbo

Konsert med pianoelever från Botkyrka kulturskola.
Fri entré.
Tid: 10 december, kl. 19-20
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A
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Julkonsert på Tumbascenen

Julkonsert med elever och lärare från Botkyrka
kulturskola.
Tid: 18 december, kl. 19
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Sagostund för förskolor

Under hösten bjuder vi på en sagostund för barn
4+. Boka in din grupp och kom till oss för att
lyssna på en saga och kanske sjunga lite
tillsammans. Du anmäler din grupp på vår telefon:
08-530 629 20.
Tid: 19 december, kl. 09.30-10.00
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

Foto: Mai Nestor

Hemma hos Fanzingo:
filmvisning med mera

Författaren Aleksander Motturi i ett samtal med
MKC:s bibliotekarie Tal Lewinsky om sin senaste
roman ”Onåbara”. Aleksander Motturi är född 1970.
2017 utkom romanen ”Broder” (Norstedts). Boken
vann Sveriges Radios Romanpris. ”Onåbara” är
hans fjärde roman.
Tid: 7 december, kl. 18-19
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Julshow i Hågelbyparken

En stämningsfull julshow fylld med glädje och
musik. En magisk mix av traditionell och modern
musik. Det är fartfyllt, vackert och med glimten i
ögat. Pris: 200 kr. Barn under 12 år: 50 kr. Boka
biljetter på hagelbyparken@hagelby.se.
Läs mer på www.hagelby.se
Tid: 7, 14 december, kl. 20, 8, 15 december
kl. 15 och 20
Plats: Hågelbyparken, Tumba

Dansföreställning

Dansföreställning med elever från 7 år och uppåt i
Botkyrka kulturskolas danskurser. 60 kr för vuxna,
20 kr upp till 18 år.
Tid: 9 december, kl. 12-13, 15.30-16.30
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Foto: Pierre Björk

Onåbara - ett författarsamtal
med Aleksander Motturi

Möt författaren Jonas Hassen Khemiri

Jonas Hassen Khemiri besöker Tumba bibliotek
med sin nya roman ”Pappaklausulen” – en roman
om familjehemligheter och blodsband; om
utmaningen att vara en familj, trots allt. Kom och
lyssna när han prövar och omprövar papparollen!
Tid: 11 december, kl. 18.30-20.00
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Julblås med Botkyrka kulturskola

Konsert med orkestrar och solister från Botkyrkas
kulturskolas kursverksamhet i blås. Fri entré.
Tid: 11 december, kl. 19-20
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Scenskolan Fejms julavslutning

Dans, sång och teater med Scenskolan Fejm
13-20 år och Scenskolan Fejm Funkis. Fri entré.
Tid: 11 december, kl. 19-20
Plats: Loftet, Subtopia, Rotemannavägen 10

Traditionell julbasar

Scoutkåren Gripen anordnar julbasar. Café med
hembakt bröd, lotterier, försäljning och loppmarknad. Betalning kontant eller med Swish.
Tid: 15 december, kl. 12-15
Plats: Vårstakyrkan, Ringvägen 26

Julkonsert i Tumba kyrka

Julkonsert med elever och lärare från Botkyrka
kulturskola. Fri entré.
Tid: 17 december kl. 19-20
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Minnescafé på Tullinge bibliotek

Fika, samtal och minnen på biblioteket i Tullinge!
Saknar du en mötesplats för seniorer i Tullinge?
Kom på minnescafé på biblioteket! Vi har böcker,
veckotidningar och filmvisning från förr i tiden.
Tid: 18 december, kl. 11-13
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3B

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: 18 december, kl. 15-17
Plats: Alby centrum, Albyvägen 4
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Kom och ta del av filmer, radiopoddar, musik, texter
med mera som unga i Botkyrka producerat! Träffa
de unga kreatörerna. Vi öppnar bion och bjuder
på popcorn. Kanske har du skapat något som du
vill visa för publiken? En film, ett radioinslag, en låt
eller en text? Mejla sara.wall@fanzingo.se för att se
om det finns plats kvar i programmet.
Tid: 19 december, kl. 17.30-20.00
Plats: Fanzingo, Rotemannavägen 12

Jullovspyssel - gör sparbössor

Under jullovet pysslar vi sparbössor. Vad ska du
spara till 2019? Vi passar på att småprata kring
sparande som fenomen. Fri entré.
Tid: 26, 27, 28, 29, 30 december kl. 11-16
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Jullov i Botkyrka

Många kul aktiviteter hittar du runt om i
Botkyrka under jullovet!

www.botkyrka.se/lov
Hej!
Det här blir den sista utgåvan av kultur- och
fritidsfoldern i tryckt form. Men inom kort
släpps en förbättrad version av kalendern
på www.botkyrka.se, där du kan se allt som
händer runt om i Botkyrka. Du kan också se
mycket av det som händer under rubriken
“Aktuellt i Botkyrka” i lokaltidningen Botkyrka
Direkt. Tack för att du besöker oss och
fortsätter bidra till Botkyrka som en nyfiken
och kreativ plats!
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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

