HÖSTLOVSAKTIVITETER
31 OKTOBER - 6 NOVEMBER
Under höstlövet vecka 44 har vi höstlövs- öch Hallöweenspecial, bade under öch övan jörd. För de yngre barnen erbjuder vi Lilla Barnaventyret, medan de större barnen utmanas med en ruskig spökvisning i dömanerna kring 60metersnivan. Riktigt spannande!
När ni kommer upp från visningen finns höstlovspyssel
& spökfilmer att se.
Starttider (alla dagar) 31 oktober – 6 november:
10.30 Guidad visning av gruvans 155 m. niva
(pris: 225 kr/vuxen & 115 kr/barn, pagar 1 ½ timme)
11.15 Lilla Barnaventyret (pris: 75 kr/vuxen & 100 kr/
barn, pagar 45 min + skattjakt)
12.30 Spökvisning (pris: 130 kr/persön,
pagar 1 timme.
13.00 Guidad visning av gruvans 155 m. niva
13.15 Lilla Barnaventyret
14.00 Spökvisning
15.00 Guidad visning av gruvans 155 m. niva
15.15 Lilla Barnaventyret
15.30 Spökvisning

0224-74 70 00

LÖRDAG 29/10 SKRÄCKNATTEN I GRUVAN
Sa har mörkret fallit öch natten ar pa ingang. Det ar dags för öss att
fardas djupt ner i underjörden för en öförglömlig upplevelse... Kl.
20.00 börjar det. Farden gar till 155 m djup, dar vi sedan pabörjar
uppdraget att leta efter öch varja öss möt nattens valnader, gastar
öch andar. Skracknatten pagar fram till kl. 23.00 da vi söm senast
aker upp i den stjarnklara natten övan jörd, igen. Den har isande upplevelsen ar för dig söm ar riktigt mödig öch söm har nerver av stal.
Pris: 245 kr/person. Tid: kl. 20.00-23.00. Ålder: fr. 12 år
SÖNDAG 30/10 BARNTEATER - GRUVDRÄNGEN & TROLLJAKTEN
En spannande barnteaterförestallning. Visste du att tröll kan vara
störa eller sma, lite beröende pa var de bör? Eller att vissa tröll tycker
öm dagsljus, medan andra hellre lever i mörker? Och visste du att det
faktiskt finns en akta trölljagare, söm kan allt öm ölika sörters tröll?
Det ar Niklas, en gruvdrang fran Sala. Gruvdrangen & den störa trölljakten ar en spannande barnteaterförestallning för barn i aldern 4-8
ar - men aven yngre syskön ar förstas valkömna.
Plats för förestallningen: Gruvgardens B&B.
Pris: 60 kr/barn & 40 kr/vuxen. Tid: kl. 10.30 & kl. 14.00. Pågår 45 min.
31/10, 2/11, 4/11 och 5/11
VÄSENVANDRING ÖVER GRUVOMRÅDET
Nar skymningen faller ger vi öss ut i nagra av gruvömradets lite mer
avskilda skögspartier öch möter alvör, nacken, skögsra öch deras
vanner. Dar letar vi upp öch lar öss öm vasen ur gammal nördisk fölktrö. Vandringen gör vi till föts utömhus öch klader efter vader ar darför att rekömmendera. Alla ar valkömna att följa med pa vandringen,
aven öm vi rekömmenderar den fran 5-6 ar öch uppat. Barnvagn ar
möjlig att ta med.
Pris: 150 kr/person. Tid: kl. 17.30. Pågår 1 timme.
LÖRDAG 5/11 HÖGLÄSNING
Lördagen den 5 növember far vi besök av Söfia Jarlö, författare till
den nya barnböken ”Utan att veta”. Miljön, liksöm Katarina Vintraförs
bilder i böken, ar inspirerade av de underjördiska dömanerna i Sala
Silvergruva. Söfia Jarlö kömmer sjalv att lasa högt ur sin bök vid tva
tillfallen under lördagen. Böken riktar sig till barn i aldrarna 6-9 ar.
Höglasningen sker i samband med Sensus Studieförbund.
Kostnadsfritt. Tid: kl. 11.00 & kl. 14.00. Pågår ca. 1 timme.
INFO OCH BOKNING: SALA SILVERGRUVA, TFN 0224-677 260.
BOKNING@SALASILVERGRUVA.SE. WWW.SALASILVERGRUVA.SE

Höstlövsaktiviteter 29.10–6.11

KULTURLOV PÅ TÄLJSTENEN
HÖSTLOVS & HALLOWEENSPECIAL VID GRUVAN
SKAPA MED PÄRLOR|SKRIDSKO|SPÖKDAG I BADET|BOWLING
MÖT FÖRFATTAREN PETTER LIDBECK|ÖPPET STALL
SPELKVÄLL|TRÅDSLÖJD|KERAMIK|LÄSLOV PÅ BIBLIOTEKET
BOKTIPS|BARNTEATER|SCRATCH/PROGRAMMERING
UPPBLÅSBAR HINDERBANA|PYSSEL |IDROTT| BAD|STOLPJAKT
RYSLIG BERÄTTELSE|DEKORERA MUFFINS|TILLVERKA MUSIKINSTRUMENT
HÖGLÄSNING|VÄSENVANDRING|SPÖKTUNNEL...

Prögrammet ar ett samarbete mellan Sala kömmun Kultur öch fritid, föreningslivet m. fl.
Tips pa fler lövaktiviteter far du pa www.sala.se/evenemangskalender.
Aktiviteterna ar köstnadsfria öm annat inte anges.
Vi reserverar oss för ev. programändringar.

Snöra på dig skridskorna och kom och åk!
Mandag–fredag kl. 12.00–13.30 utan klubba,
kl. 13.30–15.00 med klubba.
Lordag kl. 13.00–15.00 med klubba.
Sondag kl. 11.30–13.30 utan klubba.
Obs! Stangt lordag 5/11.
Med reservation för ev ändringar av tider. Åk med hjälm!
PYSSEL MED PÄRLOR & MUSIKINSTRUMENT
Måndag kl. 10.00–14.00 i Caféet.
Vi tillverkar roliga musikinstrument och skapar parlplattor,
smycken och armband. Du valjer vad du vill gora.

MUFFINSKONST & MUSIKINSTRUMENT
Tisdag kl. 10.00–14.00 i Caféet.
Vi tillverkar roliga musikinstrument. Vi har bakat muffins, du
dekorerar fantasifullt och far ata det du skapat. Du valjer vad du
vill gora.

SCRATCH PÅ BIBLIOTEKET! (FRÅN 9 ÅR)
Tisdag kl. 14.00-16.00 & Torsdag kl. 10.00-12.00
Är du nyfiken pa att programmera? Vill du gora ditt eget dataprogram? Da ar Scratch nagot for dig. Även pa arabiska.
Änmalan gors i informationsdisken. Begransat antal platser, forst
till kvarn!

TRÄFFA EN POPULÄR FÖRFATTARE
Onsdag kl. 15.00 i Blå salen
Kom och traffa Petter Lidbeck som skrivit over 40 barn– och ungdomsbocker. Han berattar om varfor han skriver och hur det kom
sig att han borjade skriva for barn, skillnaden mellan att prata
och att skriva, hur han far sina ideer m.m. Han har ocksa lovat att
lasa en snutt eller tva… Petter blir valdigt glad om han far manga
fragor.

Info: Lärkans vaktmästare tfn 74 78 35, www.sala.se/ishallen

Måndag–fredag kl. 9.00–15.00.
Skolungdomar far lana lokalerna gratis. Bokning ska ske av
malsman som aven ska narvara eller vara tillganglig pa telefon.
 Spela bordtennis
Ett bordtennisbord med nat finns att boka i idrottshallen sal 6.
Racket och boll finns att lana hos vaktmastarna.
 Bollpåse
med fotboll, basketboll, handboll och volleyboll finns att lana mot
pant i Larkans reception och hos vaktmastaren pa Idrottshallen.
Info & bokning: Lärkans reception, tfn 74 78 31,
Biblioteket, tfn 74 77 00.

Måndag kl. 15.00–22.00, tisdag-fredag kl. 10.00–22.00,
lördag-söndag 12.00–22.00
Skolungdomar betalar 50kr/person och timme.
Obs! erbjudandet gäller dagtid vardagar.

JULPYSSEL
Onsdag kl. 10.00–14.00 i Verkstán.
Vi smygstartar infor julen och tillverkar julkort, snogubbar,
islyktor, snoflingor m.m. Du valjer vad du vill gora.

Info & bokning: Bowlinghallen, tfn 144 94. www.salabowlinghall.se
GÖR EN ANSIKTSMASK
Torsdag kl. 10.00–14.00 i Caféet.
Gor din egna roliga, laskiga, vackra...mask, du bestammer sjalv
utseendet. Kom garna utkladd i halloweentema.
ÅRETS LÄSKIGA SPÖKTUNNEL
Fredag kl. 10.00–14.00 i Caféet.
Har du tur sa traffar du ett och annat spoooke och andra rysligheter...vagar du? Kom garna utkladd i halloweentema.

SLÖJDA PÅ BIBLIOTEKET(FRÅN 6 ÅR)
Torsdag kl. 13.00–16.00.
Kom och prova tradslojd. Du kan skapa egna figurer och smycka
dem med parlor, garn, band, knappar, ull…
Ledare: Gittan Wallin-Wester och Elisabeth Larsson.
Ingen foranmalan.
Arrangör: Västmanlands läns hemslöjdsförbund och biblioteket.

HÖSTLOVSFIKA I CAFÉET
I anslutning till alla aktiviteter erbjuder vi festis & mumsig kaka
for 20 kr. Kontant betalning galler.
Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna på Täljstenen,
tfn 74 77 07, 74 78 52

EN RYSLIG HISTORIA
Fredag kl. 15.00 i en ”mörk vrå”
Kom och lyssna pa laskiga berattelser. Vi laser hogt i novemberskymningen och bjuder pa nagot rysligt gott!
Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna på Stadsbiblioteket,
tfn 74 77 00.

LÅNA E-BÖCKER, CD/MP3-BÖCKER, DVD-FILMER,
TIDNINGAR OCH MASSOR AV BRA BÖCKER FÖRSTÅS ...
Vi har lovöppet för dig
Mandag-torsdag 9.30–19.00, fredag 9.30–18.00,
lordag 11.00–15.00.
Obs! Fredag 4/11 kl. 9.30–17.00. Lordag 5/11 stangt.

LÄSLOV & BOKTIPS
Äntligen hostlov och tid att lasa annat an laxor. Vi pa biblioteket
tipsar om spannande, roliga, sorgliga och intressanta bocker som
finns att lana hos oss... Hamta vara laslovstips och kolla ocksa in
alla bocker vi skyltat med…
UTSTÄLLNINGAR
Drakar …
Kom och se Gardesta forskolas (avd Filuren) fina utstallning med
teckningar av alla mojliga sorters drakar. Hall utkik efter stora
draken och guldagget. Vi har aven en utstallning med virkade
drakar. Kom och valj din favorit. Utstallningen finns att se pa
Biblioteket hela lovveckan.
Filurer från Salas utkant...
I utstallningen visas fotografier av figurer och objekt som Kristina Eriksson och Hans-Magnus Meincke hittade i Salas periferi.
Men dom har hjalpt sina fynd atskilligt pa traven.
Trafigurerna i den lilla montern skulle man kunna kalla ”Sma
filurer” Dom ar utsagade i tra ungefar i den storlek att dom
skulle rymmas i en barnhand.
Det hela gar inte att beskriva i ord utan maste beskadas pa Sala
stadsbibliotek under hostlovet och veckan darpa.

VÅGMASKIN, VATTENRUTSCHBANA, VATTENLEKSAKER,
UNDERVISNINGSBASSÄNG, ÅNGBASTU OCH MOTIONSSIM

DROP-IN DREJNING
Torsdag 3 november - lördag 5 november kl. 13.00-15.00
hos Lerapan Sala silvergruva, Kuskbostaden.
Kom och prova pa att dreja. Du far ditt alster med dig hem direkt
for torkning och malning. Jag branner och glaserar. Du hamtar
nar det ar klart.
Kostnad: 60 kr/drejad kruka. Vill du ha krukan brand och glaserad ar priset 100 kr. Ingen foranmalan.
Info: Anna Pettersson, 072-557 28 13, www.lerapan.se.
STOLPJAKTEN ÄR FÖRLÄNGD
Den skojiga motionsaktiviteten Stolpjakten dar man letar stolpar
utomhus i Sala pagar hela hostlovet. Du som har en karta, skynda
dig att hitta de 100 stolparna. Är du snabb kan du klara alla pa en
vecka. For dig som vill starta nu, kop karta pa Stadsbiblioteket,
Medborgarkontoret eller Intersport. Kostnad 20 kr.
Info: Sala OK, tfn 070-306 47 07

Vi har lovöppet för dig
Mandag, kl. 11.00–15.00
Tisdag, torsdag kl. 11.00–19.00
Onsdag kl. kl. 6.00–7.30, 11.00–21.00, 19.30–21.00, vuxenbad
Fredag kl. 6.00–7.30, 11.00–19.00
Lordag, sondag kl. 11.00–15.00(Obs! Lördag 5/11 stängt)
Bad 30 min efter angiven stangningstid. Ordinarie badentre.
SPÖKDAG I BADET
Fredag kl.11.00–19.30
Kl. 11.00-16.00 Traffa badets allra snallaste spoken, ga var tipspromenad, rakna spindlar och du far en present pa vag hem fran
badet. Vi rekommenderar denna badtid for de mindre barnen.
For de lite aldre och mer vaghalsiga tipsar vi om ”Spoktur
i kallaren” kl. 16.30–17.00. Levande spokeri med lite laskigare
spoken pagar kl. 17.00–19.30.
Tipspromenad med chans att vinna fina priser.
Ordinarie badentre galler.
Rysligt välkomna!
 TESTA DEN UPPBLÅSBARA HINDERBANAN!
Älla lovdagar mandag-sondag i stora bassangen.
Delta i race och tavla mot dina kompisar.
Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna
på Lärkans familjebad, tfn 74 78 31.

SPELKVÄLL & HÖSTLOVSKUL
Söndag 30/10 kl. 18.00 i Fläckebo Församlingsgård.
Vi spelar sallskapsspel, kortspel och bradspel m.m. Vi bjuder pa
snacks. Älla aldrar ar valkomna!
Info: Fläckebo Hembygdsförening, Linn de Wilde, tfn 070-954 56 49

ÖPPET STALL
Lördag 5/11 kl. 10.00-12.00 på Ryttargården SORF.
Det blir pyssel & ryktningstavling och alla ar valkomna, aven du
som aldrig tidigare ridit eller traffat en hast.
Info: Salaortens Ryttarförening, tfn 070-294 75 03

