KNIVSTA – där framtiden bor

Sommarlov i Knivsta
Att göra i juni

Att göra i juli
HINDERBANA PÅ HÄLSOHUSET
När: tisdag 2 juli
Välkommen till Hälsohuset för att testa en rolig och fartfylld hinderbana
med bland annat trampetthopp!

SOMMARLOVS-KICK IN
När: onsdag 12 juni
Välkomna att fira skolavslutning vid Särstabadet! Det bjuds på aktiviteter
som minigolfturnering, archery tag, bumperballs med mera.

SKRIVARWORKSHOP MED YLVA FRÖJMARK
När: fredag 14 juni

MUSIKÄVENTYRSFÖRESTÄLLNING MED
GÅSPENNAN
När: torsdag 4 juli
Häng med på ett fartfyllt och lärorikt musik- och dansäventyr med
Gåspennan.

Skriv med stil – en workshop för dig som är 13 år och äldre och vill utvecklas
i ditt skrivande. Vi lägger dammiga gamla skrivregler åt sidan och undersöker vad som händer när vi vågar leka med språket!

PROVA PÅ-VECKA I CIK
När: måndag 17/6 - torsdag 20/6
Prova på handboll, basket, innebandy, hinderbana, gymnastik och lekar i de
nya hallarna i Centrum för idrott och kultur.

ÅTERBRUK - SKAPANDE VERKSTAD
När: måndag 17/6 - onsdag 19/6

Att göra i augusti
LÄGER PÅ EDA
När: torsdag 1/8 - lördag 3/8
Läger på Eda. Vi är nära naturen, paddlar kanot, badar,
lagar mat och kör höghöjdsbanan i Fjällnora.

DRIVE IN-BIO
När: fredag 9 augusti
Vi gör om förra årets succé och visar drive in-bio på Stenevi IP.

Skapande verkstad med konstnären Anette Wixner.
Lär dig skapa kreativ konst med återvunnet material!

FISKERESA TILL FYRVÄPPLINGEN
När: tisdag 13 augusti

GRÖNA LUND FÖR ALLA BLIVANDE 7:0R
När: tisdag 18 juni
Fritidsgården arrangerar enligt tradition en resa till Gröna Lund för alla
blivande sjundeklassare. Ett perfekt tillfälle att lära känna dina nya
klasskompisar.

PROVA PÅ RIDNING
När: onsdag 26 juni
Olunda ryttarförening kommer med fyra ponnys till Brunnbybadet.
Passa på att prova ridning.

En gemensam fisketur till Fyrväpplingen där fritidsgården har hyrt en av
sjöarna med tillhörande båtar. I sjön, som ligger cirka en timme härifrån,
finns det gott om regnbågslax.

GRODKUNGENS TROLLERIFÖRESTÄLLNING
När: onsdag 14 augusti
För barn från 3 år. En galen och magisk clownföreställning där
improvisation varvas med slapstick och trolleritrick.

TRÄFFA FÖRFATTAREN LENA OLLMARK
När: torsdag 15 augusti

Återkommande aktiviteter under sommaren

Lena Ollmark berättar bland annat om varför hon älskar spökhistorier och skräck.

SOMMARLÄSNING MED BIBLIOTEKET
När: 12 juni - 12 augusti

BOKÄVENTYRET
När: fredag 16 augusti

Böcker är lätta att ta med på sommarens lediga dagar. Delta i bibliotekets
Boktipsarna som pågår 12 juni - 12 augusti. Som bonus får du delta i roliga
aktiviteter.

En interaktiv barnteater där barnen tillsammans med dramapedagoger
hoppar in i böckernas magiska värld och går på äventyr.

SOMMARAVSLUTNING MED UTOMHUSBIO
När: fredag 23 augusti

ZUMBA VID SÄRSTABADET
När: onsdagar 26/6, 3/7, 10/7 och 17/7

Sommaren är snart slut och hösten står för dörren.
Vi avslutar sommaren med sommarbio!

Vad kan vara bättre än att träna ute i det fria med ren
rörelseglädje till latinska rytmer så som salsa, cumbia
och reggaeton?

Att göra varje vecka vid Särstastugan

FISKEKURS
När: lördag 29 juni och lördag 20 juli
Knivsta fiskeförening ger tips om allt du behöver veta inför en fiskeresa.

PROVA PÅ STAND UP PADDLE BOARD MED KOJK
När: lördag 13 juli och lördag 3 augusti
Alla barn och unga i Knivsta är välkomna att testa på stand up
paddle board med instruktör från KOJK.

MÅNDAGSGOLF
Varje måndag under sommarlovet hålls minigolfturnering vid
Särstastugan. I slutet av sommaren, fredag 16 augusti, får samtliga
måndagsvinnare möjligheten att göra upp om sommarens finalplats.

BINGOTORSDAG
Varje torsdag hela sommaren blir det bingo vid Särstastugan.
Tre spel och tre vinnare vid varje tillfälle.

Se mer information om respektive aktivitet och andra aktiviteter som händer i Knivsta i sommar på www.knivsta.se
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