BYGG EN SPELKONSOL

Måndag 12/2
Klockan 11.00-12.30 och 13.30-15.00
Kulturhuset Fregatten, RUM1

DISCO PÅ HASSELGÅRDEN

MAKEY MAKEY

PETTSON & FINDUS

Programmering för dig 13-25 år. Teknikproffsen
från It-bolaget UF dukar upp för programmering i
RUM1. Drop-in i mån av plats.

Pannkakstårtan med Pettson & Findus kommer till
Stenungsund. 55 minuter underhållning med såväl
musik och dans, som ett ofrivilligt besök i brunnen,
påhälsning av både granne och förrymd tjur och en
verkligt ofrivillig sittning i en hel korg med ägg!
Kostnad 170 kr/person. Boka din biljett på
www.stenungsund.se/evenemang eller via
telefon: 0303-818 80

Teknikproffsen från It-bolaget UF dukar upp
för programmering i RUM1. Spela Minecraft
med en banan, rita ditt eget piano och spela
från din teckning, bara fantasin sätter gränser!
Föranmälan till: petter.kauttmann@stenungsund.se
Ålder från 7 år, drop-in om det finns platser kvar.

Måndag 12/2 klockan 17.00-19.00
Kulturhuset Fregatten, RUM1

STORA HÖGA SPORTLOVSCUP
Tisdag 13/2 klockan 09.00-14.00
Stora Höga Arena

Fotbollsturnering som arrangeras av Stora Högagården för årskurs 6, 7 och 8. Sätt ihop ett lag med
5 spelare plus målvakt och anmäl er till:
peter.nielsen@stenungsund.se
Det kostar inget att vara med.

LYSSNA & PYSSLA

Tisdag 13/2 klockan 13.00-14.30
Kulturhuset Fregatten, RUM1

Vi pysslar inför Alla hjärtans dag, äter något
hjärtligt samtidigt som vi lyssnar på en kärleksfull
och romantisk bok. Välkommen till RUM1 önskar
biblioteket. Ålder 8-12 år, drop-in.

Tisdag 13/2 klockan 17.00-20.00

Kom till Hasselgården på Disco! DJ, dans, lekar,
tävlingar med priser, café med godis & dricka.
För årskurs 4-6 klockan 17.00-20.00
Arrangeras av ungdomarna i Balkangruppen tillsammans med personal på Hasselgården.
Inträde 20:-, har ni frågor så ring: 0303-65470

JAKTEN PÅ DET FÖRGÅNGNA
Onsdag 14/2 klockan 10.00-14.00
Kulturhuset Fregatten

Har du några uppfinnare i släkten? Eller kanske en
OS-medaljör i fäktning?
Kom till Fregatten och undersök var du kommer
ifrån, vad dina spännande förfäder pysslade med
och hur de levde på den tiden.
Arkeolog Andreas Antelid och Ida Nolke coachar
dig på din egen personliga forskningsresa. Ta gärna
med dina föräldrar eller någon annan släkting på
färden!
Föranmälan till petter.kauttmann@stenunsund.se
eller drop in i mån av plats. Ta med egen laptop om
du har, annars finns det att låna.

Tisdag 13/2 klockan 18.00
Kulturhuset Fregatten, Stenungesalen

FUTSALFESTIVALEN

Onsdag 14/2 klockan 09.00-16.00
Stenungsunds Arena

Stor Futsalcup i Stenungsunds Arena för dig som
är 13-18 år. Sätt ihop ett lag på minst 6 personer,
det kostar 150:- i anmälningsavgift per lag.
Balkangruppens popup-café kommer att finnas på
plats med varma mackor, drickor, kaffe, bullar m.m
Arrangeras utav Kamal Fahme med stöd utav
StenUNGslanten.
Anmäl ert lag till linus.sikstrom@stenungsund.se

STUDIORUM1

Onsdag & Torsdag 14-15/10
Klockan 12.00-18.00
Kulturhuset Fregatten, RUM1

Spela in din egen låt, lär dig göra beats och skriva
egen text! Onsdagen den 14 februari öppnar vi
StudioRUM1. Här får du hjälp av Mattias, Petter &
Christoffer att komponera, arrangera och spela in
din egen låt.
Oavsett förkunskaper är du välkommen att med vår
hjälp börja snickra på en låt i valfri genre.
Föranmälan till: christoffer.ahlberg@stenungsund.se
Från 13 år och uppåt

För info om föreningars lovaktiviteter
och nedladdning av programmet:
www.stenungsund.se/sportlovsprogram

STD HIP HOP FESTIVAL

Fredag 16/2 klockan 18.00
Kulturhuset Fregatten, Stenungesalen

Kom och upplev nya ”upcoming” hiphopartister.
Ålder 13+, yngre i målsmans sällskap
Fri entré för alla, alkoholfritt

MOLEKYLVERKSTAN
Måndag-fredag 10.00-17.00, lördag 11.00-15.00

SPORTKEMI

Måndag & tisdag klockan 11.00 & 14.00
Idrott och kemi, hur hänger det ihop? Kom in och
experimentera tillsammans med oss.
Ålder 6 år och uppåt, ingen föranmälan.

PROGRAMMERA ETT MUSIKINSTRUMENT
Onsdag & Fredag klockan 11.00-12.00
Från 6 år, föranmälan till 0303-240440

PROGRAMMERA MERA

Onsdag & Fredag klockan 14.00-15.00
Från 10 år, föranmälan till 0303-240440

GIRLS MAKE CODE!

Torsdag klockan 13.00-15.00
Programmering för tjejer, från 10 år
Föranmälan till 0303-240440
I vår Kroppen-avdelning kan du dessutom testa
din uthållighet, styrka, reflex mm. Välkommen!
www.molekylverkstan.se

STENUNGSUNDS ARENA

FRITIDSGÅRDARNAS ÖPPETTIDER
Hasselgården

Måndag & Torsdag 17.00-21.00 (13-17 år)
Onsdag -Ungdomscaféet 17.30-20.30

Stora Högagården

Torsdag 14.30-20.00 (13-17 år)

Vill du spela pingis eller hyra idrottshallen?
Under sportlovet kan du hyra idrottshallen eller
pingisbord i bordtennislokalen i Stenungsund Arena. Du kan se när idrottshallen är ledig och göra
bokningsförfrågan på webben:
http://fri.stenungsund.se/bokning. Du behöver
vara 16 år för att kunna boka pingisbord och 18 år
för att hyra idrottshallen.
För övrig info och bokning: 0303-738386 eller
0303738372

Ishallen - allmänhetens åkning
Måndag 10.00-12.15*, 12.30-14.45**
Tisdag 10.00-12.15**, 12.30-14.45*
Onsdag 09.30-11.30*, 11.45-13.45**
Torsdag 10.00-12.45**, 13.00-15.45*
Fredag 10.00-12.15*, 12.30-14.45**
Lördag 15.00-16.45*
Söndag 10.50-12.15**
*Utan puck och klubba
**Med puck och klubba
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