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

Botkyrka kommun i samarbete med ABF Botkyrka-Salem, Botkyrka teaterförening, Cirkus Cirkör,
Fittja schackklubb, Friluftsfrämjandet i Botkyrka, Hallunda Folkets hus, Hågelbyparken, Lida friluftsgård,
Mångkulturellt centrum, Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem, PRO Botkyrka Finska, Sturehovs slott,
Subtopia, Tumba bruksmuseum, Tumba Goif, Tumba kyrka, Tumbascenen, Vårsta biblioteksvänner, Xenter
med flera.

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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Höstlovskurs: Fear

En ruskigt rolig höstlovskurs tillsammans med
Subtopia, Cirkus Cirkör och scenskolan Fejm.
En vecka fylld av dans, teater, smink och mask
samt cirkus för dig som är 10-16 år. Mer info:
www. subtopia.se. Anmälan:
cesar.fulgencio@subtopia.se
Tid: 30 oktober-3 november, kl. 10-15.30
Plats: Cirkus Cirkör och Subtopia,
Rotemannavägen 22

Höstlov i Hågelbyparken

Gå på spökjakt med ficklampa, var med i vår
fototävling på Instagram och delta i en mystisk
spökvandring i parken. Mer info: www.hagelby.se.
Tid: 30 oktober-5 november
Plats: Hågelbyparken, Hågelby

Höstlov i Botkyrka rackethall

Höstlovsbadminton är öppet för alla som går i
grundskolan. Du behöver inte ha spelat badminton förut, kom och testa! Du får låna racket i hallen och lunch och mellanmål ingår, men du behöver själv ha kläder och skor för inomhusidrott.
Anmälan: badminton@botkyrkagoif.org.
Tid: 30 oktober-2 november, kl. 09-15
Plats: Botkyrka Rackethall, Humlevägen 3

Botkyrka Dancecamp

Två dagar fyllda av dans, olika dansworkshops,
Voguing, Afrobeat, skapa dansfilm och mycket
mer. Läs mer på botkyrka.se/dans.
Tid: 31 oktober-1 november, kl. 12.30-17
Plats: Riksteatern, Hallundavägen 30

Höstlov i Verkstan på MKC

Lustfyllda, skapande aktiviteter i Verkstan på
Mångkulturellt centrum. Från 7 år. Drop in.
Tid: 1 och 2 november kl. 13-16
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Skräckbokklubb: Otäck onsdag

Kom, mys och rys på Alby bibliotek. Varje onsdag
under hösten fortsätter vår hemskt populära
bokklubb med läskig högläsning för dig på
låg- och mellanstadiet.
Tid: 1, 8, 15, 22, 29 november, kl. 15.30-16.30
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6 C

Stop Motion-animation

Testa på att Stop Motion-animera på höstlovet.
Det är kul, gratis och för barn som är 8-12 år.
Skapa figurer av papper, lera, piprensare eller
annat. Föranmälan: tumba.bibliotek@botkyrka.se
eller 08-530 629 31. Begränsat antal platser.
Tid: 1 november, kl. 13-16
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Författartorsdag på Alby bibliotek
Bokfika med redaktörer från ett förlag som
berättar hur man blir en författare, hur det
fungerar att ge ut en bok och ger skrivtips.
Tid: 2 november, kl. 14
Plats: Alby bibliotek, Albyvägen 6 C

Ugglejakt i ficklampsken på Lida

Häng med ut på Ugglejakt i höstmörkret! Ta med
ficklampa och försök att hitta alla ugglor som vi
har gömt utmed en markerad skogsstig i mörker.
Tid: 2 november, kl. 17-19
Plats: Samling och start vid Fjällfinas stig,
stora parkeringen Lida friluftsgård.

Skulptera i lera

Vi provar på olika tekniker att skulptera. Efter
workshopen bränns föremålen och hämtas vid
ett senare tillfälle. Gratisbiljett beställs på
08-530 612 25 eller 0708 86 13 18.
Tid: 1, 2, 3 november, kl. 09.30-11.30
och 13-15
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105

Fantastikens månad

Läs, skriv och låt fantasin flöda tillsammans med
spelhobbyförbundet. Temat är fantastik. Läs mer
på www.bibliotek.botkyrka.se.
Tid: 1-30 november
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3 B

Serieworkshop med tema fantasy

Från 8 år. Begränsat antal platser. Föranmälan:
08-530 629 20 eller solveig.kraft@botkyrka.se.
Tid: 1 november, kl. 13-15.30
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3 B

Bygg robotar med Lego Mindstorm

Är du mellan 10-16 år och gillar programmering
och Lego? Öppet Hus på Xenter där vi tillsammans bygger och programmerar robotar.
Tid: 1 november, kl. 10-14
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3

Året är 1850

Höstlovskul för barn och vuxna. Året är 1850 på
Tumba bruk. En interaktiv kulturhistorisk föreställning där både vuxna och barn får en upplevelse.
Tid: 1, 2, 3, 4, 5 november, kl. 13-14
Plats: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Kom och spela schack!

Kom och spela och lära dig mer om schack.
Varje onsdag spelar vi schack, fikar och tittar på
schackfyrans övningsfilmer. Anmäl dig till Fittja
bibliotek.
Tid: 1,8, 15, 22, 29 november, kl. 15-16
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 3-9

NoBo <3 Redline = Sant

Kom och träffa Masse och Salla från Redline
Recordings! Hur är det att producera musik?
Vad krävs för att bli framgångsrik inom musikbranschen? Varje onsdag under 16 veckor har
du chansen att lära dig musikproduktion, studioteknik, allmän branschkännedom och mycket
mer. Ingen avgift. Max 6 deltagare, först till kvarn!
Kontakt: nobo@mkcentrum.se.
Tid: 1, 8, 15, 22 november, kl. 16-20
Plats: Fittja Gård, Värdshusvägen 7

Barnteater på Tullinge bibliotek

Teater Tummeliten spelar Bockarna Bruse. Från
3 år. Gratisbiljetter hämtas på Tullinge bibliotek.
Tid: 2 november, kl. 10-10.30
Plats: Tullinge bibliotek, Nyängsvägen 3 B

Biblioteksbesök för förskolor

Du som är förskolepedagog är 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 grupp!
Tid: 2, 9, 16, 23, 30 november, kl. 09.30-10
Plats: Fittja bibliotek, Fittjavägen 3-9

Southside drive in-fotboll

Fotboll för dig som är 12-18 år och vill lära dig
spela fotboll. Vi välkomnar alla, oavsett kön. Turneringar 5 mot 5. Att spela fotboll är gratis, men
snacks, mat, frukt eller något att äta eller dricka
står du själv för.
Tid: 3, 10, 17, 24, 29 november, kl. 19-22
Plats: Idrottshuset, Munkhättevägen 43

Öppna verkstan på MKC

Vi utforskar, provar, känner och skapar magiska
saker. Från 6 år. Ingen föranmälan.
Tid: 5, 12, 19, 26 november kl. 11-13 och
14-16
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Sturehovs Slott, guidad visning

Sturehovs Slott stod klart 1781 och har betecknats som en av landets vackraste byggnader i
gustavians stil. Biljett 100 kr köps i Slottsbutiken
som öppnar kl. 12.
Tid: 5, 12 november, kl. 13-14
Plats: Sturehovs slott, Norsborg

Seniorveckan 2017

En vecka fylld av spännande aktiviteter för dig
som är senior. Under dagarna kan du utan avgift
göra intressanta studiebesök, prova på olika
aktiviteter, upptäcka verksamheter och få svar på
frågor. Program: www.botkyrka.se/senior.
Tid: 6-10 november
Plats: Runt om i Botkyrka

Starta veckan med gymnastik

Kom och prova på att träna med Tumba Goif.
Upptäck vår förening i Lilla Storvretshallen.
Tid: 6 november, kl. 10-12
Plats: Lilla Storvretshallen, Odlingsvägen 36C

Finsk morgontango

Kom och prova på morgontango och finskt fika!
Tid: 6 november, kl. 10.30-11.30
Plats: Tumba vård- och omsorgsboende,
Samaritvägen 12

Öppet hus på Mötesplats Grödinge

Ta del av projektet ”Trädgård och natur för äldres
hälsa”. Smaka på kryddor och läkeväxter samt
te på mynta, salvia, lavendelskorpor, marmelad,
sirap på älggräs, örtsalter med mera. Du får
också information om hur du kan söka stöd från
Kreativa fonden för egna projektidéer.
Tid: 6 november, kl. 13-16
Plats: Mötesplats Grödinge, Ringvägen 2

Boksamtal med Marianne Rundström

TV-journalisten Marianne Rundström har ett helt
liv inom radio och tv bakom sig. Nu har hon engagerat sig i frågan om möjligheten till ett längre
arbetsliv. Anmälan: kontaktcenter@botkyrka.se
eller 08-530 610 00. Ingen avgift.
Tid: 7 november, kl. 13-15
Plats: Hallunda Folkets Hus, Borgvägen 1

Virka och sticka

Är du 15-22 år och vill lära dig virka och sticka?
Vi har allt du behöver varje tisdag. Ingen föranmälan.
Tid: 7, 14, 21, 28 november, kl. 17-19
Plats: Ungdomens hus, Värdshusvägen 6

Höstkonsert med TG musik

Elever från Tumba gymnasiums estetiska
program i musik spelar låtar av Bob Marley,
Bruno Mars, Stevie Wonder med flera. Pris: 20
kr (fri entré upp till 13 år i målsmans sällskap).
Tid: 7 november, kl. 19
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 A

Art Tuesdays på Fittja gård

NoBo ART = konst och kreativitet. Under hösten
kommer konstnärer, designers och målare för att
dela med sig av sitt skapande och idéer. 7 nov:
Ruhani – Digital illustration, 16 nov: Magnus –
Digital illustration, 21 nov: Mig L – Film,
28 nov: Ruhani – Digital illustration. Du måste
ha fyllt15 år. Anmälan: nobo@mkcentrum.se.
Max 10 personer.
Tid: 7, 16, 21, 28 november, kl. 18-20
Plats: Fittja Gård, Värdshusvägen 7

Kuba - en fågelresa

Följ med på en bildvisning från Birgit och
Hasses fågelresa till Kuba i våras. Du får
uppleva flera arter som endast finns på Kuba.
Tid: 7 november, kl. 19-21
Plats: Harbrostugan, Skyttbrinksvägen 2

Föreläsning med Yngve Gustafson

Brev till en krigerska

Välkommen till First Lego League

Kaaos Kaamos

Yngve Gustafson är professor i geriatrik och
mycket uppskattad i SVT. Hans mål är att höja
kvaliteten i vården av äldre. Anmälan:
kontaktcenter@botkyrka.se eller 08-530 610
00. Ingen avgift.
Tid: 8 november, kl. 10-16
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 A

First Lego League är en spännande och lärorik
kunskaps- och tekniktävling för barn och unga
10-16 år. Tävlingen hålls på flera platser runt om
i världen samtidigt.
Tid: 11 november, kl. 10-16
Plats: Xenter Botkyrka, Utbildningsvägen 3

Ljud- och ljusrummet Compoz

Poeten Athena Farrokhzad och regissören Saga
Gärde kommer med ett angeläget lyriskt drama
om graviditet och föräldraskap i migrationens
fotspår. Föranmälan: tumba.bibliotek@botkyrka.se
eller 08-530 629 31.
Tid: 15 november, kl. 18-19.30
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Hangaren Subtopia presenterar en cirkusföreställning full av humor, akrobatik och gemenskap. Biljett180 kr bokas på www.subtopia.se.
Tid: 16 november, kl. 19-20
Plats: Hangaren Subtopia, Albyvägen 38

Utställning: Folkskolan 175 år

AW med forskare

John Sundholm, professor i filmvetenskap
på Stockholms universitet, och Lars Gustaf
Andersson, professor i filmvetenskap på Lunds
universitet, berättar om sin forskning kring
immigrantfilmares produktion i Sverige under
åren 1950–1990.
Tid: 24 november, kl. 17-18.30
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

En för alla, alla för vem?

Arena med utrymme för den svenska demokratins historia och praktisk info om det svenska
valsystemet. Mer info: www.mkcentrum.se.
Tid: 25 november
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7

Kan man styra ljud med kroppen? Ja, kom och
prova! Allt är interaktivt. Publiken/deltagaren
påverkar genom sin närvaro i rummet vad som
låter - och hur det låter.
Tid: 11 november, kl. 11-15
Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1

Grödinge Hembygdsförening firar folkskolan
med en utställning om socknens skolor, både de
som fortfarande finns och de som sedan länge
är borta. Fotografier och mycket annat.
Tid: 11, 12 november, kl. 12-15 samt
13, 20 november kl. 12-14
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Julshow i Hågelbyparken

Områdeskonsert Alby

Möt författaren Kjell Johansson

Julmarknad i Vasastugan

Elever från Botkyrka kulturskola spelar musik i
olika stilar och på olika nivåer.
Tid: 13 november, kl. 19-20
Plats: Albys Hjärta, Albyvägen 7

Lunchkonsert i Tumba kyrka

Konsert med sångelever från Botkyrka
kulturskola.
Tid: 14 november, kl. 12.30
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1.

Suomenkielinen luovan kirjoittamisen
kurssi Tumban kirjastossa

Finskspråkig kurs i kreativt skrivande på Tumba
bibliotek. Kurssin ohjaaja on kirjailija ja kirjoituspedagogi Paula Vartiainen. Kursen leds av författaren och skrivpedagogen Paula Vartiainen.
Maksuton. Rajoitettu määrä paikkoja. llmoittautuminen viimeistään 8/11: pethra.oster@
botkyrka.se. Begränsat antal platser. Anmälan
senast den 8 november: pethra.oster@botkyrka.se.
Tid: 15, 22, 29 november, 6 december,
13 januari, kl. 17.30-19.45
Plats: Tumba bibliotek, Tumba torg 105

Författaren till den svenska klassikern ”Huset vid
Flon” kommer till Vårsta bibliotek med sin nya
roman “Familjen”.
Tid: 20 november, kl. 19-20
Plats: Vårsta bibliotek, Ringvägen 2

Bebishänder: Hand- och fotavtryck

En härlig blandning av klassiska julsånger,
gospel, modern musik som hiphop och pop och
allsång. Biljett 100 kr säljs i dörren (ej kontanter)
eller på www.hagelby.se.
Tid: 24 november, kl. 20
Plats: Hågelbyparken, Hågelby

Hantverksprodukter från trakten, hembygdsföreningens pepparkaksmått, Grödingebroschen,
Korsnäskrukan, hantverk, böcker och hembakat.
Tid: 25 november, kl. 12-15
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Chilla med Cirkör

Kom och gör ett vattenmärke med din bebis
hand eller fot. Pappret bearbetas och skickas
sedan till dig. Ingen föranmälan krävs.
Tid: 21 november, kl. 10-12
Plats: Tumba bruksmuseum, Svens Palmes väg 2

Kom och prova på nycirkus, se på när andra
tränar, fika eller bara umgås och ha kul. Ingen
föranmälan krävs.
Tid: 26 november, kl. 14-18
Plats: Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22

Områdeskonsert i Tumba

KAP-konsert

Gitarrcafé i Café Garbo

Kul på höstlovet

Elever från Botkyrka kulturskola spelar musik i
olika stilar och på olika nivåer.
Tid: 21 november, kl. 19-20
Plats: Café Garbo, Tumbascenen,
Utbildningsvägen 2 A

Gitarrkonsert med solister, grupper och
orkestrar från Botkyrka kulturskola.
Tid: 23 november, kl. 19-21
Plats: Café Garbo, Tumbascenen,
Utbildningsvägen 2 A

Konsert med elever på Botkyrka kulturskola som
går kulturskolans avancerade program.
Tid: 28 november, kl. 19-21
Plats: Café Garbo, Tumbascenen,
Utbildningsvägen 2 A

Det finns mycket kul att göra för barn och unga
på höstlovet i Botkyrka 30 oktober-3 november.
Läs mer på www.botkyrka.se/lov

