SALA SILVERGRUVA
Spännande och roliga aktiviteter
vid gruvan 23/2–3/3 kl. 11.00–16.00.
Vi erbjuder guidade visningar hela lovet!
ALLA VARDAGAR OCH SÖNDAG 24/2 & 3/3
Kl. 11.30 Larlingen (tid: 45 min, pris: 100 kr/barn
och 75 kr/vuxen)
Kl. 13.30 Stigaren (tid: 1 timme, pris: 100 kr/barn
och 195 kr/vuxen)
Kl. 15.00 Konstknekten (tid: 1 timme, pris: 100 kr/barn
och 195 kr/vuxen)
LÖRDAG 23/2 & 2/3
Kl. 11.30 Larlingen (tid: 45 min, pris: 100 kr/barn
och 75 kr/vuxen)
Kl. 12.30 Konstknekten (tid: 1 timme, pris: 100 kr/barn
och 195 kr/vuxen)
Kl. 13.00 Stigaren (tid: 1 timme, pris: 100 kr/barn
och 195 kr/vuxen)
Kl. 14.00 Bergmastaren (tid: 2 timmar, pris: 150 kr/barn
och 295 kr/vuxen)
Kl. 15.00 Konstknekten (tid: 1 timme, pris: 100 kr/barn
och 195 kr/vuxen)
Handelsboden (alla dagar):
 Mala din egen mugg, 30 kr/styck.
 Gor ett fint armband, 20 kr/styck.
Värdshuset (alla dagar):
Lunchbuffe med en sarskild barnratt pa menyn.
Info och bokning: Sala Silvergruva, tfn 0224–67 72 60.
www.salasilvergruva.se.

Prova på Keramik!
LÖRDAG 23/2 KL. 13.00–14.30
SÖNDAG 3/3 KL. 12.00–13.30
Lerapans keramikverkstad, Sala Silvergruva
Vi ovar pa att dreja en skal och att tumma/modellera ett
valfritt djur. Du far spara en skal och ett djur for glasering
och branning. De fardiga sakerna kan hamtas ca 3 veckor
senare. Begransat antal platser.
Lamplig alder ca 7-16 ar. Kostnad 350 kr.
Obs! Föranmälan senast 21/2 på
malbyanna@yahoo.se.

BOWLING
MÅN KL. 15.00–21.00 TIS–FRE KL. 10.00–21.00
LÖR KL. 12.00–21.00 SÖN KL. 12.00–19.00.
Skolungdom betalar 50 kr/person och timme.
Erbjudandet galler vardagar fram till kl. 18.00.
Info: Bowlinghallen, tfn 0224–144 94.
www.salabowlinghall.se.

PROVA PÅ SKIDÅKNING
MÅNDAG 25/2 KL. 10.00-14.00 VID JÄRNDAMMSSTUGAN
Sala OK och IFK Sala Skidor inbjuder till skidaktivitet
(om vadret medger skidsparning). Kom och prova pa att
aka langdskidor, med instruktion efter behov. IFK Sala
Skidors laneutrustningar kommer finnas tillgangliga. Skidakare med lite vana kan fa testa att aka efter
karta, sa som man gor i Skid-Orientering.
Aktiviteten anordnas i man av intresse.
Foranmalan senast torsdag kvall 21/2.
Info & anmälan: Tanja-Birgit, tfn 073-979 57 58

JÄRNDAMMSSTUGAN
ÖPPET ALLA DAGAR 24/2–3/3 KL. 10.00–14.00.
Sala Orienteringsklubb har ”Oppen stuga”.
Enklare fika finns att kopa. Om vadret tillater ar det sparat pa korta slingan 1,3 km och familjeskidsparet pa
5 km. Har finns harliga ytor for lek och promenader .

Sportlov vecka 9
Sportlovsaktiviteter 23.2–3.3

Info: Sala OK, Sven-Olov Pettersson, tfn 070–276 19 79.

SKIDSPÅR
Satra skidstadion strax utanfor Satrabrunn har fina skidspar med ca 2,6 km konstsno.
Vid snotillgang finns ett flertal ovriga skidspar att valja
mellan. Annedal, Fallets golfbana m.fl.
Info: Aktuell spårstatus på www.skidspar.se.
App finns att ladda ner.

LÅNA SPORTUTRUSTNING GRATIS PÅ FRITIDSBANKEN|
|SPORTLOVSFILM|PYSSEL & SKAPANDE|BAD|SKRIDSKO|BOWLING|
ZUMBA KIDS|SKIDOR|IDROTT|FEMKAMP|
|PORSLINSMÅLNING|SPORTLOV VID SALA SILVERGRUVA|
TIPSPROMENAD|SLÖJDA|UPPBLÅSBAR HINDERBANA
FILM |KERAMIK|BONDE FÖR EN DAG|
PROVA HANDBOLL|MATTCURLING|SKRIDSKODISCO|
Programmet är ett samarbete mellan Kultur och fritid, föreningslivet och Sala Silvergruva.
Aktiviteterna är kostnadsfria om annat inte anges.
Vi reserverar oss för ev. programändringar.

Info: Anna Pettersson, tfn 072–557 28 13.
Tfn 0224 -74 70 00
www.lerapan.com eller FB @lerapankeramik.
KONTAKTINFORMATION: KULTUR OCH FRITID TFN 74 77 00

Info: Täljstenen, Vasagatan 17 tfn 0224-74 77 07.
Ungdomslokalen, tfn 74 78 52. Aguélimuseet,
tfn 0224–138 20. Vi finns på facebook.

Skapa en mosaik tillsammans i Aguélimuseet.

Vi gor fantasifulla parlplattor och skapar
av glasburkar.
Femkamp ute pa garden. Vid daligt vader inomhus.
Filmvisning non stop i Galleriet.

Pärlplattor, glasburkar & femkamp

FREDAG KL. 10.00–14.00

Skapa en mosaik tillsammans i Aguélimuseet.

Kom och vik figurer och filurer med hjalp
av mallar och efter egen fantasi...Vi gor sma figurer
i fimolera som vi sedan branner i ugnen.
Femkamp ute pa garden. Vid daligt vader inomhus.
Filmvisning non stop i Galleriet.

Pappersvikning, fimolera & femkamp

TORSDAG KL. 10.00–14.00

Skapa en mosaik tillsammans i Aguélimuseet.

Vi skapar figurer och vasen i olika material.
Kanske blir det en uggla eller varfor inte ett troll...
Filmvisning non stop i Galleriet.

Filurer & figurer

ONSDAG KL. 10.00–14.00

Skapa en mosaik tillsammans i Aguélimuseet.

Kom och gor en tofs...liten eller stor du bestammer.
Skapa en filur eller nagot annat som du sjalv
kommer pa eller utifran vara modeller.
Filmvisning non stop i Galleriet.

Garnpyssel

TISDAG KL. 10.00–14.00

Under hela veckan vantar stora geometriska monster pa att fa farg. Vi klipper pappersbitar i olika farger som limmas fast pa monstret och tillsammans
skapar alla deltagare en stor mosaik.
Stora som sma ar valkomna att vara med.

Skapa en mosaik tillsammans i Aguélimuseet

Vi farglagger och skapar egna
konstverk. Kom och naltova din egen figur, kanske
blir det en hund, blomma eller ett hjarta? Ja, vad
som helst kan man fa till, det ar bara fantasin som
satter gransen!
Filmvisning non stop i Galleriet.

Färg & nåltovning

MÅNDAG KL. 10.00–14.00

Roliga aktiviteter mandag till fredag mellan kl. 10.00
–14.00 i cafeet, stallverket och i museet. Filmvisning
i galleriet. Vi visar kortare barnfilmer som rullar
nonstop. I Aguelimuseet vantar stora geometriska
monster pa att fa farg fran bade barn och vuxna.
Museet ar oppet for visning som vanligt onsdaglordag kl. 11.00–16.00.
Sportlovsfika finns att kopa i cafeet.
Kontant betalning eller swish.

TÄLJSTENEN

Info: Eleonor Eklund, tfn 0224–74 78 22.

TISDAG KL. 13.00–15.00 & TORSDAG KL. 10.00–12.00
I BLÅ SALEN.
Alla kan vara med! Ingen speciell utrustning behovs.
Ledare ar Elenor Eklund fran RIK-skolan. Drop in.

MATTCURLING

Info: Sala Handbollförening, Maria Pettersson
tfn 070–655 46 36.

ONSDAG 27/2 KL. 13.00–16.00
Alla pojkar & flickor i ak 1-6 ar valkomna.
Medtag inneskor, vattenflaska och ett glatt humor.
Vi bjuder alla deltagare pa fika.
Hoppas vi ses i idrottshallen!

HANDBOLL ÄR KUL!

Info och bokning: Stina, tfn 073-091 87 81
eller stina@fallangetorp.se. www.fallangetorp.se

TISDAG, ONSDAG, TORSDAG
KL. 9.00–12.00 I VÄSTERBYKIL
Prova pa att vara bonde for en dag!
Du far hjalpa till att ta hand om faren, grisarna,
korna, hastarna och honsen pa Fallangetorp. Vallhundarna Max och Ted gosar garna med alla som
vill klappa dem. Nar alla djuren fatt mat fikar vi tillsammans. Man behover ha klader efter vader och
ett glatt humor. Har du nagra allergier meddela
dessa nar du bokar in dig.
Kostnad: 250 kr/person inkl. fika.

BONDE FÖR EN DAG

Info: Anna Gärdqvist, tfn 073–647 42 04.

MÅNDAG KL. 11.00–11.30 CA 3-6 ÅR.
KL. 13.00–13.45 CA 7-10 ÅR I BLÅ SALEN
Zumba Kids ar utformat for barn och ar en harlig
rorelsetraning till inspirerande musik.
Zumba konceptet ar grunden, men ar specialanpassat for barns behov, bade nar det galler upplagg och
langd. Zumba Kids forbattrar koncentrationsformaga, koordinationsformaga, motorik och sjalvfortroende. Har provar vi pa nagra danssteg, kanner
rorelsegladje och har kul tillsammans!

ZUMBA KIDS

Info: Sala stadsbibliotek, tfn 0224–74 77 00.
Följ biblioteket på facebook.

Snirkla runt bland vara bokhyllor och svara pa
kluriga fragor om manniskan...

Tipspromenad

Valkommen in i Gardesta forskolas varld…
Kom och se barnen pa avdelning Filurens utstallning
kring manniskan. Utstallningen pagar hela sportlovet. Passa pa att lana faktabocker om manniskan.

Utställning

ONSDAG KL. 13.00–16.00 I BIBLIOTEKET
Kom och gor ett okant djur i Lennart Hellsings anda.
Skapa av naturmaterial och skrap under ledning av
slojdledarna Gittan Wallin Wester och Elisabeth
Larsson fran Vastmanlands lans hemslojdsforbund.
Rek alder fran ca 6 ar. Ingen foranmalan, drop in.

Info: Fritidsbanken, Kungsgatan 20, tfn 0224–74 78 26.
fritidsbank.sala@gmail.com.
www.fritidsbanken.se/sala

LÅNA SPORTUTRUSTNING GRATIS!
Kom till oss pa Fritidsbanken och lana slalom- och
langdakningsskidor med tillbehor, skridskor,
hjalmar, klubbor, pulkor, m.m.
Öppet: måndag kl. 10.00–16.00, onsdag kl. 10.00–
18.00, fredag kl. 10.00–14.00.

ONSDAG 27/2 KL. 10.00–14.00 I ISHALLEN
Kom och dansa loss pa isen. Skridskor finns att lana
och ett begransat antal hjalmar. Cafeet ar oppet.
Fritidsbanken i samarbete med Sala Hockey halsar
alla valkomna!

SKRIDSKODISCO

Info: Lärkans idrottsplats, tfn 0224-74 78 35.

MÅNDAG-FREDAG KL. 12.00–14.15 U. KLUBBA,
KL. 14.30–16.45 M. KLUBBA
LÖRDAG KL. 15.00–17.00 M. KLUBBA
SÖNDAG KL. 15.00–17.00 U. KLUBBA
Med reservation för ev. ändringar av åktider.
Snora pa dig skridskorna och kom och ak.
Respektera tiderna med eller utan klubba.
Vi ser garna att alla aker med hjalm!

SKRIDSKOÅKNING
I ISHALLEN

Info och bokning: Lärkans familjebad,
tfn 0224-74 78 31, Stadsbiblioteket, tfn 74 77 00.

Ett bordtennisbord med nat kan bokas i
idrottshallen sal 6. Racket och boll finns att lana hos
vaktmastaren.
 Bollpåse
som innehaller fotboll, basketboll, handboll
och volleyboll finns att lana mot pant i Larkans
reception och hos vaktmastaren pa Idrottshallen.

 Spela bordtennis

BOKA TID MÅNDAG–FREDAG KL. 9.00–15.00
Skolungdomar som vill sporta far lana lokalerna gratis. Bokning ska ske av vuxen over 18 ar
som aven ska narvara vid aktiviteten.

LÄRKHALLEN & IDROTTSHALLEN

Info: Lärkans familjebad, tfn 0224-74 78 31.
Följ Lärkans familjebad på facebook och instagram

Skojiga aktiviteter for alla aldrar med roligt
pirattema.

Barnens lördag - 16/3 kl. 11.00–15.00.

Delta i race och tavla mot dina kompisar.
Missa inte vattenrutschbanan.

Testa den uppblåsbara hinderbanan!

Grupprabatt 2 vuxna + 2 betalande barn=130 kr.
Hanglas till skap 40 kr.

Badentré: 0-3 ar fritt. 4-17 ar 30 kr. Vuxna 50 kr.

MÅNDAG, LÖRDAG, SÖNDAG KL. 11.00–15.00
TISDAG, TORSDAG KL. 11.00–19.00
ONSDAG KL. 6.00–7.30, 11.00–21.00,
(19.30–21.00, VUXENBAD)
FREDAG KL. 6.00–7.30, 11.00–19.00
Bad 30 min efter angiven stangningstid.

MÅNDAG -TORSDAG 9.30–19.00,
FREDAG 9.30–18.00, LÖRDAG 11.00–15.00
Lana ljud-bocker, e-bocker, dvd–filmer, tidningar...
Kolla in vara spannande boktips!
! Boka garna tid vid bibliotekets datorer.

Slöjda

LÄRKANS FAMILJEBAD

BIBLIOTEKET

