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

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
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Visning av handpapperstillverkningen
och prova själv

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

På Tumba bruk har sedelpapperet tillverkats
sedan mitten av 1700-talet. Fram till på 1950-talet
tillverkades sedelpapper för hand. Vi visar det
gamla hantverket. För den som vill finns möjlighet
att själv prova.
Tid: 1-3, maj, kl. 14-14.30, 4-13 maj,
kl. 15-20, 22-27 och 29-31 maj, kl. 11.30-12 och
kl. 14-14.30
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

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

Operan “Askungen” på Tumbascenen

Botkyrka rackethall

Upptäck unika Botkyrka – Botkyrka kommun

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

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

På Tumbascenen visas operan “Askungen” i
repris, från Metropolitan i New York. Svensk text.
Längd: 3.12 inkl paus. Biljettpris: 260 kr (i priset
ingår fika). Inget förköp via hemsidan.
Tid: 1 maj, kl. 13.30-16.45
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Läxläsning i Albys Hjärta
med Studieskeppet

Studieskeppet är en mötesplats för ungdomar
där de kan studera tillsammans för att uppnå sina
akademiska mål. Hit kan du komma för att få hjälp,
handledning, energi och motivation.
Tid: 1, 8, 15, 22, 29 maj, 17-20.30
Plats: Albys Hjärta, Albyvägen 7

Breaking (breakdance)
med Felipe och Viktor

Vi uppmärksammar konstformen Breakdance.
Viktor och Felipe lär ut trix som får dig att breaka
precis som alla b-boys’n’girls. För dig som är 1016 år. Ta med bekväma sneakers!
Tid: 2, 9 maj, kl. 19-21 (Subtopia, Loftet) 3, 10,
17, 24, 31 maj, kl. 18.15-19.30 (Albys Hjärta)
Plats: Subtopia, Loftet, Rotemannavägen 10
och Albys Hjärta, Albyvägen 7

Mötesplats i Fittja centrum

Kom till Fittja centrum och träffa områdesutvecklare och samordnare från Botkyrka kommun.
Vi bjuder på en kopp kaffe eller ett glas saft. Vi
lyssnar till dina tankar om hur vi tillsammans kan
utveckla Fittja. Har du frågor om Fittja eller kommunen gör vi vårt bästa för att besvara dem.
Tid: 3, 17 maj, kl. 16-18
Plats: Fittja centrum, Fittjavägen 21

Busstur till heliga rum

Vi besöker Islamiskt forum, Ljusets kyrka och
Sankt Botvids begravningsplats. Det blir fika, men
ta gärna med frukt och dricka. Turen är 4 timmar.
Anmälan: Boka din plats på e-post
medborgarcenter@botkyrka.se eller telefon
08-530 610 00. Pris: 140 kr.
Tid: 5 maj, kl. 11-15
Plats: Bussen går från Botkyrka kommunalhus,
Munkhättevägen 45

Ronja och Younes - ett teaterprojekt
med ensamkommande och etablerade
ungdomar

ViGörs elever har skapat en föreställning om deras
verkligheter på skolgården. Efter föreställningen
har du möjlighet att ställa frågor om projektet.
Längd: 45 min föreställning och 30 min samtal.
Mer info och biljettbokning: info@vigorgruppen.se.
Du kan betala dina biljetter i förhand med kort eller
Swish. På plats kan vi bara ta emot Swish.
Pris: Barn och ungdom till 18 år: 50 kr,
vuxen: 150 kr, ViGör medlem: 100 kr.
Tid: 5 maj, kl. 19-20.40
Plats: Riksteatern, Teater 1, Hallundavägen 30

Öppet hus i Hogsla järnåldersby

KAP-konsert

Välkommen till Hogslaby där du kan prova på hur
livet var under järnåldern! Kom och fläta väggar på
vårt nya hus eller prova på något annat kul i byn,
som att smida, baka bröd eller pyssla. Familjeguidning av fornlämningsområdet kl. 14.
Tid: 6, 20 maj, kl. 12-15
Plats: Hogslaby, Hågelby gård

Konsert med elever från Botkyrka kulturskolas
avancerade program. F
Tid: 16 maj, kl. 19
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2A

Jazzkonsert

Konsert med musikelever i ES15 från Tumba
gymnasiums estetiska program.
Tid: 17 maj, kl. 18
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2A

Skogsmulle träffar barnen

Skogsmulle kommer till sitt vindskydd på Lida
och berättar hemligheter från naturen, leker och
sjunger med barnen. Ingen föranmälan.
Tid: 6, 13, 20, 27 maj, kl.14-15
Plats: Lida friluftsgård

Seniorkul:
Filmvisning “Tumba Bruk 1955”

En film som visar arbetet på Tumba Bruk år 1955
när en viss del av sedelpapperet fortfarande
gjordes för hand. Filmen visas i en förkortad version på cirka 1h. Efter filmen finns möjlighet till att
ställa frågor om det som visats till bruksmuseets
1:e antikvarie Richard Kjellgren.
Tid: 8 maj, kl. 14-15
Plats: Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Hand- och fotavtryck för spädbarn
på Tumba bruk

Gör vackra hand- och fotavtryck med din bebis.
Vi använder hantverket som handpapperstillverkning är och gör att vattenmärke i papperet med
bebisens hand eller fot. Sedan skickas det till dig.
Kostnad är 50kr/papper.
Tid: 10 maj, kl. 10-12
Plats: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2

Äventyrsstigen Getaren runt

Ledarledd vandring med Friluftsfrämjandet på
Äventyrsstigen runt sjön Getaren. Spåret är cirka
9 km långt, terrängen kan på vissa ställen vara
mycket kuperad och man får ibland tränga sig
igenom buskar. Ta med matsäck. Föranmälan.
Kostnad: 20 kr för medlemmar i Friluftsfrämjandet,
ej medlemmar 50 kr. Anmälan och mer info:
www.friluftsfrämjandet.se/botkyrka.
Tid: 12 maj, kl. 10-14
Plats: Lida friluftsgård

Battle of Botkyrka vol. 2

Battle of Botkyrka är ett dansprojekt i Botkyrka
som syftar till att engagera barn, unga och vuxna
i dans. Battlet hålls en gång per termin på olika
platser, men alltid i Botkyrka. Vi är en plattform där
dansare kan mötas och inspireras av varandra,
oberoende av ålder och nivå. Ni signar upp på
plats innan battlet, mellan kl. 14 och 14.30, så
kom i tid om du vill battla! Du kan signa upp
tillsammans med din partner eller hitta en partner
på plats. Ingen avgift.
Tid: 13 maj, kl. 14-18
Plats: Hallunda centrum, Vetevägen 12

Stranger Things – dansföreställning

Den stora dansföreställningen med dansgrupper
från Botkyrka kulturskola. Pris: 60 kr för vuxen, 20
kr för barn och unga upp till 18 år.
Tid: 18 maj, kl. 18.30
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

Blombytardag

Har du plantor över? Kom och byt dem mot nya
perenner. Fröer och små krukväxter är också
välkomna. Vi ordnar bord att ställa plantorna på,
resten sköter ni själva. Kaffeservering.
Tid: 19 maj, kl. 10-12
Plats: Vasastugan, Nynäsvägen 4

Lida CX

Ta din cx-, mountainbike, hybrid, singlespeed eller
fixie bike och kom till Lida friluftsgård för ett cykellopp i Gran Fondoanda, en naturskön bana för
både elit och motionär. Ett motionslopp sanktionerat av svenska cykelförbundet. Distansen är 71
km. Mer information och anmälan: www.lidacx.se.
Tid: 20 maj, kl. 10-18
Plats: Lida friluftsgård

Scenskolan FEJMs sommaravslutning
Scenskolan FEJM tar er med till en annan plats
för en kväll! Sång, dans och teater i rymden med
Scenskolan FEJMs elever 7-12 år. Ingen avgift.
Tid: 14 maj, kl. 18- 19
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10

Elfri lunchkonsert i Lida Idrottskyrka

Elfri allsångskonsert i samarbete med Botkyrka
kommun och Elöverkänsligas riksförbund. Daniel
Migdal, violin. Lucas Brar, gitarr. Anton Högberg,
sång. All elektronik lämnas utanför kyrkan.
Tid: 15 maj, kl.10.30-11.30
Plats: Lida friluftsgård

Lunchkonsert i Tumba kyrka

Konsert med elever från Botkyrka kulturskola.
Tid: 15 maj, kl. 12
Plats: Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1

Vi är Botkyrka

Fotbollsfest för personer med
funktionsnedsättning

Konst på bio

På Tumbascenen visas konstdokumentären
“Caravaggio - en drömutställning”. Biljettpris: 130
kr. Med scenpass: 115 kr. Inget förköp.
Tid: 14 maj, kl. 16.30-18
Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2A

också ett modernt storjordbruk. Ta med egen fikakorg. Buss 783 mot Nynäshamn avgår från Vårsta
centrum kl. 12.40 (vintertidtabellen). Cirka 20
minuters promenad från busshållplatsen. Anmälan:
0706 24 29 22 eller barbro.gramen@gmail.com.
Tid: 27 maj, kl.13.30-15.30
Plats: Kagghamra gård, Grödinge

Storvretsfestivalen

Familjefestival med musikscen, tivoli, ponnyridning,
mat, fikaservering, föreningsstånd och mycket mer.
Tid: 18 maj, kl. 17-22, 19 maj, kl. 12-23,
20 maj, kl. 12-17
Plats: Storvretsparken

Fälttävlan på Skrävsta vall

Nationella tävlingar i fälttävlan på Skrävsta vall. På
lördagen rids dressyren och hoppningen, och på
söndagen är det den fartfyllda terrängritten.
Tid: 19-20 maj, kl. 08-19
Plats: Botkyrka Ridsällskap, Skrefsta gård

Lida ultramarathon

Ultramarathontävling med två olika distanser:
54 och 89 km. Banan är enkel och snabb på
motionsspåret mellan Lida friluftsgård, Harbrostugan och Brantbrinks IP. För anmälan och mer info:
www.lidaultramarathon.se.
Tid: 19 maj, kl. 08-22
Plats: Lida Friluftsgård

Scenkonsthelg med
Botkyrka kulturskola

Två dagars minifestival med elever från Botkyrka
kulturskola. Musik, dans, teater, konst och animation. Massor av uppträdanden och prova på.
Tid: 26 maj, kl. 12-16, 27 maj, kl. 12-20
Plats: Botkyrka kulturskola och Tumbascenen,
Utbildningsvägen 2B och 2A

Trädgårds- och hantverksdag
i Hågelbyparken

Odlingsglädje och våryra när dansbanan fylls med
utställare inom trädgård och hantverk. Hågelby 4H
har aktiviteter för barnen och Grålleklubben är på
plats med sina veterantraktorer. Café Anna Giertz
är öppet. Välkommen till en grönare skönare dag i
Hågelbyparken!
Tid: 27 maj, kl. 11-16
Plats: Hågelbyparken

Besök på Kagghamra gård

Familjen Fredin tar emot oss på Kagghamra, en av
Grödinges bäst bevarade herrgårdsmiljöer, men

Fotbollsfest för personer med funktionsnedsättning som bor i Botkyrka, Huddinge, Salem, Ekerö
och Södertälje. Vill du vara med och spela, anmäl
dig till helene.tibbelin@abf.se eller 0736 88 70 47
senast den 5 maj. Det är öppet för alla både med
och utan funktionsnedsättning att vara publik. Det
blir pausunderhållning. Fika och mat finns att köpa.
Anpassat även för rullstolar.
Tid: 27 maj, kl. 10-14
Plats: Brantbrinks idrottsplats, Flottiljvägen 60

Linedance i Hågelbyparken

Nu har du chansen att slå klackarna i golvet till
modern, svängig musik. Linedance kommer från
USA och dansades på 1970-talet till countrymusik. Numera förekommer de flesta musikstilar.
Biljetter kostar 120 kr och säljs på plats.
Tid: 28 maj, kl. 18.30-21.30
Plats: Hågelbyparken

Träblåsafton

Konsert och cafékväll med blåselever från
Botkyrka kulturskola.
Tid: 30 maj, kl. 19
Plats: Café Garbo, Utbildningsvägen 2A

Kammarmusikkonsert i Tullinge kyrka

Konsert i Tullinge kyrka med solister och ensembler från Botkyrka kulturskola.
Tid: 31 maj, kl. 19
Plats: Tullinge kyrka, Ulvsbergsvägen 1

Till tonerna av ett scenprogram som varvar popstjärnorna Samir och Viktor, svängig sångfest med
barn-TV-favoriten Ayla Kabaca, Bolibompadraken
och Vattenmannen och Speed bjuder festivalen
Vi är Botkyrka för femte året i rad in till en
glittrande heldag i Hågelbyparken. Över 30 föreningar och andra aktörer från kultur- och idrottslivet i Botkyrka tar plats i parken under parollen
Vi är Botkyrka och bidrar till ett program som
erbjuder något för alla. Spara datumet redan nu!
Tid: 26 augusti, kl. 12-16
Plats: Hågelbyparken

Förverkliga din idé!
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

