Tips på Aktiviteter
vinterlov 2019
FC Helsingborgs familjedag!
Vi erbjuder en 24 meter lång uppblåsbar hinderbana, trampolin med Jump Yard
och försäljning av rabatterade presentkort, köp boken ”Innebandypiraterna”
och få den signerad av författaren Sölve Dahlgren. Spela innebandy på liten
plan, prova på innebandy speed shooting och massa andra överraskningar. Ta
med familjen och spendera tid med oss i värmen i A-hallen på Helsingborgs
Arena. Gratis inträde.
Tidpunkt: 22 december 2019, 10:00 - 13:00
Plats: Helsingborg Arena
Ålder 6-14 år
https://helsingborg.se/event/familjedag-med-fchelsingborg/?date=20191222100000

På Tryckeriet: Kreativa dagen
Vi testar nya tekniker, bland annat kommer vi arbeta med att göra masker i
worbla och gurer i frigolit. Du behöver inte ta med något mer än din fantasi.
Aktiviteten är gratis och kräver ingen föranmälan.
Tidpunkt 28 december 2019
12:00 - 18:00
Plats Aktivitetshuset Tryckeriet
Ålder 10-17 år
https://helsingborg.se/event/pa-tryckeriet-kreativadagen/?date=20191228120000

Pyssel på Dunkers kulturhus

Här kan barn och vuxna bli sin egen formgivare med inspiration av coola och
nyskapande möbler, kläder, väggdekorationer, prydnader, musikmaskiner och
en massa annat. Under lovet kommer vi bland annat att göra armband av
säkerhetsnålar. Eller har ni kanske andra idéer om hur säkerhetsnålar kan bli till
häftig design
Aktiviteten är gratis för alla.
Tidpunkt 2 januari 2020, 10:00 - 12:00
Plats Dunkers kulturhus
Utställningshall 1
Ålder 6-12 år
https://helsingborg.se/event/skaparverkstad-i-ung-svensk-form-specialedition/?date=20200102100000

Brädspel och tevespelsmys
Vi spelar olika spel tillsammans!
6-12 år
Tidpunkt 7 januari 2020, 14:00 - 16:00
https://helsingborg.se/event/bradspel-ochtevespelsmys/?date=20200107140000

Utflykt till Tropikariet
Följ med Fritid Helsingborg och personalen från Tryckeriet på en spännande
utflykt till Tropikariet i Helsingborg. En exotisk djurpark där du möter mängder
av spännande djur så som spindlar, fladdermöss, alligatorer, hajar och många
er. Vi bjuder på inträdet, ta med egna pengar om du vill fika i cafeterian.
Plats: samling klockan 12.45 på Tryckeriet, för gemensam promenad bort till
Tropikariet.
Vi beräknas vara tillbaka cirka klockan 15.00 Anmäl dig till
fritidhelsingborg.kanslietonline.se/ (http://fritidhelsingborg.kanslietonline.se/)
senast 27 december. Observera att det finns ett begränsat antal platser.

Tidpunkt 2 januari 2020, 12:45 - 15:00
Ålder 12-15 år

Åk skridskor på Sundstorget
Isbanan är tillbaka på Sundstorget! Här kan du åka skridskor gratis mitt i city
från söndag 1 december till och med sportlovet vecka 8. Upplev den magiska
känslan av ett midvinterland när du glider fram över isen under bar himmel,
omgiven av stadens alla vinterljus. Hyr skridskor och hjälm Isbanan är öppen
dygnet runt och här finns skridskor i storlek 28-47 att hyra för dig som behöver.
Du kan hyra skridskor vardagar klockan 14.00–20.00, och helgdagar klockan
10.00–20.00.
Det kostar 40 kronor att hyra skridskor och hjälm får du låna gratis.

Åk skridskor på Olympiarinken
Välkommen till Olympiarinken på lovet! Ta med dig familj och vänner för
härliga åkturer på isen. Både A-hallen och B-hallen håller öppet, och i B-hallen
får du även lov att spela med klubba. Observera att angivna tider gäller för Ahallen. Du hittar mer information på helsingborg.se/olympiarinken
(https://helsi ngborg.se/olympiarinken) Entré: 20 kronor för barn (upp till 18
år) och 30 kronor för vuxna.
Tidpunkt: 21 december 2019, 12:00 - 15:30
Plats: Olympiarinken

