
HÖSTLOV i PERSTORP 
FRITIDSGÅRDEN OZVALD 

MÅNDAG 29/10 14:00-16:00  

Aktiviteter i Centralskolans idrottshall 

TISDAG 30/10 13:00-16:00  

Aktiviteter i Centralskolans idrottshall 

17:00-22:00 Aktiviteter på Ozvald 

ONSDAG 31/10 14:00-17:00  

Aktiviteter i Centralskolans idrottshall 

17:00-22:00 Aktiviteter på Ozvald 

TORSDAG 1/11 ca 9:00-17:00 

Vi åker till Prison Island i Helsingborg!  

FREDAG 2/11 15:00-23:00  

Fotbollsturnering i Idrottshallen 

Mer information om 

alla aktiviteter finns på 

Ozvalds Facebook 

och Instagram! 

UGGLEBADET 

SPÖKKVÄLL PÅ BADET 

Torsdag 1/11 18:00-21:00  

Det blir en spöklig kväll på badet med bland annat spindeljakt. 

Alla som vågar är välkomna!            

Inträde barn 20:-, vuxna 40:- Inga badkort gäller.      

Ring 0435-39203 för frågor. 

PERSTORPS BIBLIOTEK 
 

SPELA IN EN EGEN LÅT 

Måndag 29/10 10:15 – 13:00 

Du som är musikintresserad kan vara med och spela 

in en helt ny låt med PopUp Studion. Passar dig som 

är mellan 9-12 år.               

OBS! Anmäl dig till biblioteket på 0435-39230. 

HALLOWEENPYSSEL 

Tisdag 30/10 10:15 – 12:00 

Vi pysslar och förbereder oss för Halloween!      

Passar alla från ca 6 år. Du behöver inte föranmäla dig. 

FILMKLUBBEN: Guardians of the Galaxy vol.2 

Onsdag 31/10 10:15 – 12:15 

Engelskt tal med svensk text, från 11 år.              

Gratis medlemskort i filmklubben hämtas på      

biblioteket. Du behöver inte föranmäla dig. 

FILMKLUBBEN: Tjuren Ferdinand 

Torsdag 1/11 10:15 – 11:45 

Svenskt tal, från 7 år. Gratis medlemskort i            

filmklubben hämtas på biblioteket.         

Du behöver inte föranmäla dig. 

HÖSTLOV i PERSTORP 

SE VAD SOM HÄNDER MER UNDER HÖSTLOVET!  



PERSTORPS KULTURSKOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIFFA UPP GAMLA MÖBLER MED MOSAIK! 

Måndag 29/10 - onsdag 31/10 9:15 – 12:15 

Vi skapar vackra mönster och motiv i mosaik, och resultatet får 
du ta med hem! Workshopen pågår i tre dagar.       
Max 8 deltagare. För alla åldrar. Vi är i Centralskolans bildsal. 
 

SKAPA ETT BESTÅENDE KONSTVERK! 

Tisdag 30/10 - fredag 2/11 13:15 – 16:15 

Vi planerar, skissar upp och lägger sedan mosaik på väggen 
utanför Perstorps Kulturskola. Arbetet kräver precision och  
noggrannhet!                
Workshopen pågår i fyra dagar. Max 4 deltagare. För åk 5-7. Vi 
är i Centralskolans bildsal. 
 

EN BYGGSATS TEATER 

Tisdag 30/10 - onsdag 31/10 9:15 – 12:15 För åk 4-6 

Tisdag 30/10 - onsdag 31/10 13:15 – 15:15 För åk 7-9 

En fartfylld, livlig och inspirerande kurs 
som garanterar många skratt och en hel 
del överraskningar! På bara några timmar  
kommer du att ha skapat en hel liten pjäs 
från grunden.              
Workshopen pågår i två dagar. Ingen    
erfarenhet krävs men gärna nyfikenhet. Begränsat antal platser. 
Vi är i Centralskolans aula. 

HÖSTLOV i PERSTORP 

Anmälan till alla workshops skickas in på webben: 

www.perstorp.se > Barn&utbildning > Kulturskolan > Höstlov 2018 

HÖSTLOV i PERSTORP 
AMÖBA KULTURFÖRENING & ABF 

 

Onsdag 31/10, torsdag 1/11 & fredag 2/11  

14:20 - 16:30 på Kulturhuset-ABF, Järnvägsg. 16 
 

MUSIKVERKSTAD 

Ta första steget till att starta rock- eller  

popband. 

STUDIOVERKSTAD 

Lär dig skapa och spela in musik i vår     

inspelningsstudio 

EVENTVERKSTAD 

Lär dig hur man arrangerar event (t ex    

disco eller konserter), eller startar en egen 

grupp (t ex egen dansgrupp, teater eller  

annat). 
 

Alla aktiviteter pågår samtidigt under angiven tid.  

Inga förkunskaper behövs och all utrustning finns på plats.    

För barn och unga från 11 år och uppåt. 
 

Anmälan och frågor mailas till: anders.berling@abf.se 

Föranmäl dig om du är särskilt intresserad av någon av aktivite-

terna. Det går även bra att föranmäla sig som grupp. Är du bara 

nyfiken går det att komma utan föranmälan och kolla lite av 

varje. 

mailto:anders.berling@abf.se

