Under vecka 44 anordnar Arbogas föreningar och Arboga kommun
många roliga aktiviteter för höstlovslediga barn och ungdomar.
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Kulturskolan bjuder in till Måleriverkstad
Du kommer att måla med Margareta och få skapa ditt eget konstverk.
Hon hjälper dig på ett lättsamt sätt att leka med färg, form
och fantasi.
Anmäl dig senast den 24/10 till: www.arboga.se/kulturskolan
Antal platser: 10 stycken
Ålder: årskurs 4-6

Arboga Skyttegille bjuder in till prova-på

Tid: 13.00–16.00

Tid: från klockan 18.00

Plats: Gluggen

Plats: Ångbåtsgatan 5

Arboga Badmintonklubb bjuder in till prova-på
och lek badminton
Tid: 10.00–12.00
Plats: Sturehallen

Arbogabygdens församling erbjuder måla
akvarell
Öppen för alla barn och ungdomar mellan 6-15 år.
Måla akvarell och fika tillsammans med tre ledare varav
två målar akvarell på fritiden. Det bjuds på fika.
Tid: 09.30–12.00
Plats: Trefaldighetsgården, bottenvåning med ingång
på baksidan. Hökenbergsgränd 11
Antal: Max 20 stycken per tillfälle

Arbogabygdens församling erbjuder måla akvarell
Öppen för alla barn och ungdomar mellan 6-15 år.
Måla akvarell och fika tillsammans med tre ledare varav två
målar akvarell på fritiden. Det bjuds på fika.
Tid: 09.30–12.00
Plats: Trefaldighetsgården, bottenvåning med ingång på
baksidan. Hökenbergsgränd 11
Antal: Max 20 stycken per tillfälle

IFK Arboga handboll bjuder in till handbollskul,
prova-på och lek
Unga ledare som leder.
Tid:09.30–10.30
Plats: Sturehallen

Arboga Golfklubb bjuder in till prova på att
spela golf
Låna utrustning, spela korthålsbana vid fint väder,
möjlighet till inomhusspel vid dåligt väder.
Tid: 12.00–15.00, Plats: Haketorps Golfbana

Kulturskolan och biblioteket bjuder in till
Filmverkstad
Vi gör SPÄNNINGSFILM. Prova på green screen, göra vanlig
spelfilm eller animering i Stop-motion-teknik.
Anmäl dig senast den 24/10 till: www.arboga.se/kulturskolan
Antal platser: 8 stycken
Ålder: 9–14 år
Tid: 13.00–17.00
Plats: Kulturskolan

Kulturskolan bjuder in till Måleriverkstad
Kulturskolan och biblioteket bjuder in till
Filmverkstad
Vi gör SPÄNNINGSFILM. Prova på green screen, göra
vanlig spelfilm eller animering i Stop-motion-teknik.
Anmäl dig senast den 24/10 till: www.arboga.se/kulturskolan
Antal platser: 8 stycken, Ålder: 9-14 år
Tid: 13.00–17.00, Plats: Kulturskolan

Du kommer att måla med Margareta och få skapa ditt
eget konstverk. Hon hjälper dig på ett lättsamt sätt att leka
med färg, form och fantasi.
Anmäl dig senast den 24/10 till: www.arboga.se/kulturskolan
Antal platser: 10 stycken
Ålder: årskurs 4–6
Tid: 13.00–16.00
Plats: Gluggen

Arboga Museum bjuder in till Skattjakt i
Lasse-Majas spår

Gluggen erbjuder resa till Yump i Örebro åk 4–5

Följ spåren efter stortjuven Lasse-Maja och du kanske hittar hans

Hopptid 1tim, Kostnad: Gratis

skattgömma. Pyssel och paraplyer, vid pysselbordet kan du tillverka ett paraply i origami. Du kan också göra ett paraply-collage eller
färglägga teckningar av paraplyer.

Anmälan görs när du lämnar in intyget, intyg från målsman
finns att hämta på Gluggen.

Plats: Arboga Museum, Nygatan 37

Avsresa från Gluggen 13.30, åter i Arboga ca 16.30

Begränsat antal platser

Tid: 10.00–16.00

Dansa med Workshop
Freestyle Phanatix är ett skandinaviskt turnerande streetdancekompani. Välkommen på deras fartfyllda dansföreställning med
streetdance, beatbox och hip hop som några av inslagen.
Efteråt blir det två inspirerande workshops, där du får lära dig
break och street.
Föranmälan: 0589-873 00 eller direkt på biblioteket
Ålder: Alla åldrar
Tid: 09.30, Plats: Galleriet, biblioteket

IFK Arboga handboll bjuder in till handbollskul,
prova-på och lek
Unga ledare som leder. Tid:09.30–10.30, Plats: Sturehallen

Gluggen erbjuder resa till Yump i Örebro åk 6–7
Avsresa från Gluggen 17.00, åter i Arboga ca 20.00
Hopptid 1tim, Kostnad: Gratis
Anmälan görs när du lämnar in intyget, intyg från målsman
finns att hämta på Gluggen.
Begränsat antal platser

Arboga Skyttegille bjuder in till prova-på

Övriga öppettider på Gluggen/Brandsta

Tid: från klockan 18.00

Åk 4–6 Mån – fre 13.00–16.30

Plats: Ångbåtsgatan 5

Åk 6–9 må,ti och to 17.00–21.00

Arboga Badmintonklubb bjuder in till prova-på
och lek badminton
Tid: 10.00–12.00

Åk 6–tom gymn Fre 17.00–22.00 (åk 6 får var till 20.00)

Brandsta
Åk 8–gymn må,ti,on,to 15.30–21.00

Plats: Sturehallen

Arboga Ryttarsällskap bjuder in till öppet stall
hela dagen
Prova på och se hur ett stall fungerar, samt käpphästlektion.
Tid: 09.00–16.00
Plats: Adolfsberg Ridskolan

Arboga Bordtennisklubb bjuder in till prova-på och
lek bordtennis

Allmänhetensåkning
Måndag
09.00–12.00 Allmänhets åkning, 12.10–15.40 Puck och klubba
Tisdag
09.00–12.00 Puck och klubba, 12.10–15.40 Allmänhetsåkning
Onsdag

Tid: 14.00–17.00

11.00–12.50 Allmänhetens åkning, 13.00–15.40 Puck och klubba

Plats: Sturehallen nedre plan

15.50–17.30 Allmänhetens åkning

Arboga Golfklubb bjuder in till prova på att spela
golf

Torsdag

Låna utrustning, spela korthålsbana vid fint väder, möjlighet
till inomhusspel vid dåligt väder.

Fredag

Tid: 12.00–15.00
Plats: Haketorps Golfbana

Arboga Frimärksklubb bjuder in till frimärksbingo
Gratis frimärksklipp, pilkastning och det bjuds på fika.
Tid: 13.00–16.00
Plats: Munkgatan 23

Biblioteket bjuder till superhjältepyssel
Kom och gör din egen supermask. Klipp ut bilder från
gamla böcker och tidningar eller rita på fri hand.
Du kommer även få spännande boktips.
Tid: 14.00
Plats: Biblioteket

09.00–12.00 Puck och klubba, 12.10–15.40 Allmänhetens åkning

09.00–12.00 Allmänhetens åkning
Lördag
15.00–16.00 Puck och klubba, 16.10–17.15 Allmänhetens åkning

