JUNI

Måndag 18 juni - fredag 6 juli (ej fredag 22 juni)

Tisdag 19 juni - onsdag 11 juli kl. Kl 11.00 - 15.00

Måndag-fredag kl 11.00 - 14.00. Våra parkleksvärdar finns
på plats och hittar på olika aktiviteter. Gratis!

Barn som ska börja åk 5 till åk 9. Vi har sommarskoj v
25 tis v 26 mån,tis v 27 mån, tis. Vi har aktivitetsdagar
20 juni, 27 juni, 4 juli. Föranmälan senast mån 18 juni
kl 14.00 till: stina.soderstrom@stenungsund.se

PARKLEK I KULTURHUSPARKEN

Torsdagar vecka 22 - 33 (31/5 - 16/8)

Måndag 18 juni kl 16.00 - 17.30

Ungdomar 13 - 17 år. Vi har spel, danssal, pingis,
biljard, studio och replokal med mera!
Öppet kl 17.00 - 21.00. Välkommen! Tel: 0303-65470.
Följ Hasselgården på Instagram: hazel_hill_hearts.

Gillar du att läsa, diskutera och fika? Då kanske du vill
vara med i vår bokklubb? För mer info maila:
bibliotek@stenungsund.se

FRITIDSGÅRD PÅ HASSELGÅRDEN

Onsdag 13 juni kl. 13.00

SCENSKRÄCK - WORKSHOP

Har du scenskräck? Skulle du egentligen vilja våga?
I så fall är denna halvtimmes workshop för dig.
13 - 19 år. Föranmälan görs till:
fredrik.daun@stenungsund.se.
Onsdag 13 juni kl. 13.00 - 15.00

STOMP

Vad som helst kan bli ett slagverksinstrument!
Workshopen avslutas med konsert på foajéscenen.
För dig som är 11 år och uppåt. Ingen förkunskap
krävs. RUM1. Föranmälan görs till:
henrik.magnusson@stenungsund.se.

BOKKLUBB FÖR 13 ÅR OCH UPPÅT

Måndag 18 juni kl 10.00 & 11.30
Onsdag 27 juni kl 10.00 & 11.30
Måndag 13 augusti kl 10.00 & 11.30

LILLA MANNE OCH LJUSET

Kom och lyssna på en saga och hjälp lilla Manne med att
hitta ljuset till sin gamla sjuka mormor. Startplats:
Kulturhusparken. För barn i åldern 4-7 år (med en vuxen).
Kontakt: Marie Frederiksen, 0739 96 0477
Måndag 18 juni - lördag 18 augusti

MOLEKYLVERKSTAN

Öppettider: Mån-fre 10.00 - 17.00, lör 11.00 - 15.00.
Stängt på röda dagar. För uppdaterat program se: www.
molekylverkstan.se
Tisdagar v. 25 - 27 & v. 31 - 33. Kl 10.15

Torsdag 14 juni kl 13.00 - 14.00

SOMMARBOKENKALAS I BIBLIOTEKET

Fira sommarlovet med bullar och saft på en filt i
gräset, sommarlåna på bokbussen, quiz:a och njut av
massa musik, dela dina egna bokfavoriter och träffa
nya kompisar. 8 - 12 år.
Lördag 16 juni kl 15.00 - 23.00

SOMMARFESTIVAL

På scen: Dani M, Vince Wavy & Lone Loner, FLat Out,
Sebastian Carrwik, Emrah Keqaj, Alva Stenman och
många fler! Under 13 år med målsman. Fritt inträde.
Alkohol & drogfritt. Kulturhusparken, Stenungsund.
Vecka 25, 26, 27 mån, tis & ons. kl 10.00 - 15.00

SOMMARSKOJ PÅ HASSELGÅRDEN

Barn som skall börja åk 5 och upp till åk 9. Roliga aktiviteter på Hasselgården och omkring. Ha med egen
lunch och badkläder! För mer info ring
Hasselgården på tel: 0303-65470

BABYSÅNGSTUND

Vi sjunger, spelar och dansar tillsammans med de allra
minsta. I biblioteket. För barn 0-2 år. Kontakt:
Marie Frederiksen, 0739 96 0477
Tisdagar v. 25 - 27 & v. 31 - 33. Kl 12.15

SÅNG- OCH MUSIKSTUND MED
MAURITIUS

Vi träffas i kulturhusparken där vi sjunger och dansar
tillsammans med Mauritius. Kulturhusparken.
Kontakt: Marie Frederiksen, 0739 96 0477
Tisdag 19 juni kl 9.00-17.00

BILJARDTURNERING FÖR UNGDOMAR

För dig mellan 13 - 18 år. Biljardturnering på Vallhamra
fritidsgård i Partille BK Milen Göteborg – Samling på
Stenungssunds station. Anmäl till Noor Al-Hamadi
0706-438346. Sista anmälningsdagen 14 juni.

SOMMARSKOJ STORA HÖGAGÅRDEN

Torsdag 21 juni & torsdag 28 juni kl. 08.00-16.00

KANOTUTFLYKTER TILL SJÖ

Ungdomar 13-17 år. Du måste vara simkunnig!
Ta med egen mat. Du behöver inte kunna paddla.
Sjölyckan i Tollered. Resan utgår från Hasselgården
och Storahögagården. Anmälan till fritidsgårdarna på
telefon, mail, sociala medier senast den 15 juni.
Storahögagården 0303-738775. Hasselgården
0303-65470. stina.soderstrom@stenungsund.se,
negar.olsson@stenungsund.se. Gratis!
Torsdag 21 juni kl. 13.00

LÄRLINGSPROVET - EN MAGISK
FÖRESTÄLLNING MED GASTON &
CALIGARI

Caligari tror att det är vanlig dag på jobbet, som lärling till Mästermagikern Gaston. Plötsligt får han veta
att det är dags för hans oförberedda prov i trolleri.
Från 4 år och uppåt. Kulturhusparken.
Tisdag 26 juni - onsdag 27 juni kl. 09.00 - 16.00
(ändring av tid kan förekomma)

FOTBOLLSTURNERING

För ungdomar 13 - 20 år. Anordnas av FC Hasselbacken. Plats: SIF-gården. Anmälan görs till Peter
Nielsen 0732-575612 senast den 15 juni.
Tisdag 26 juni kl. 11.00 - 13.00

STENUNGSUND HANDBOLL

Stenungsund Handboll besöker kulturhusparken i
hopp om att få träffa just dig som vill testa på och
lära dig handbollens gyllene regel – kärnkastet. Alla
är välkomna! Arrangör och kontakt: Stenungsund
Handboll, info@shkhandboll.se, 0734037742.
Lördag 30 juni kl 13.00 - 16.00

FAMILJEDAG PÅ MARIAGÅRDEN

Välkomna till familjedag på Mariagården! Kliv in i en
annan värld där fantasi, historia & nutid möts på en
marknad där allt kan hända! Caféet är öppet.
Arrangörer: Kulturarv, Kultur & Fritid och
Stenungsunds scoutkår.

JULI

AUGUSTI

Onsdag 4 juli & torsdag 5 juli kl 10.30 - 12.00

Onsdag 1 augusti kl 19.00

Kom och prova på akrobatik, diablo, jonglering och
massa andra cirkustrix. Cirkus Uniks artister kommer
till kulturhusparken och ger dig möjlighet att testa det
mesta i nycirkus-väg! Från 7 år. Kontakt:
petter.kauttmann@stenungsund.se

”Johnsens hjältar” bjuder in till konsert. Den 51
personer starka blåsorkestern spelar ledmotiv från bla
Starwars, Harry Potter och Superman. Arrangemanget
hålls i Kulturhuset Fregatten.

PROVA PÅ CIRKUS MED CIRKUS UNIK

FULLT BLÅS I FREGATTEN

Torsdag 9 augusti kl 11.00 - 17.00
Torsdag 5 juli kl 13.00

LEGOHAV I FREGATTEN

Välkomna att se film under årets Sommarboken!
Popcorn och festis ingår och efteråt bjuder vi på
fruktsallad i kulturhusets trädgård. Vi ses vid biograf
Fregatten! För dig mellan 8 - 12 år. Arrangör:
Stenungsunds bibliotek.

Torsdag 16 augusti kl 13.00

SOMMARBOKEN

Måndag 9 juli - torsdag 16 augusti (OBS! fredagen
den 20/7 är det ingen skateskola)

SKATESKOLA PÅ HASSELGÅRDEN

Skateskola för barn och ungdomar upp till 18 år (barn
under 7 år får komma i målsmans sällskap). Tider: mån
14.00 – 18.30, tis – fre 10.00 – 12.00 och 13.00 – 14.30.
Skateboards, skydd och hjälmar finns för utlåning. Vid
regn gör vi aktiviteter på Hasselgården!
Fredag 20 juli kl. 14.00 - 19.00

KOM UT!

En eftermiddag i Kulturhusparken på temat HBTQ+.
Det blir konstutställning, akustisk livemusik,
aktiviteter med mera. Kulturhusparken.

För dig som är 5 - 15 år. 100 kilo lego, spännande
byggutmaningar, var med och tävla i roliga
byggtävlingar när ”Bremlerbrick” kommer till
Kulturhuset. För mer info: www.bremlerbrick.com

SOMMARBOKEN

Välkommen till Sommarbokens sista träff för det här
året. Vi pysslar samtidigt som vi tillsammans lyssnar på
en ljudbok. Efter pysslet så bjuds det på fika. Obs! Kom
i tid då boken startar kl. 13.15. Sommarboken vänder
sig till dig mellan 8 - 12 år. RUM1.
Lördag 18 augusti

KAJKALASET

Kajkalaset är en stor familjefest med aktiviteter för
barnen, mat, underhållning och musik. Kajkalaset
ordnas i samarbete med Citycon och Stenungsunds
Segelsällskap. Kajkalaset är öppet för alla och helt
gratis!

Lördag 28 juli kl 11.00 & 13.00

SOMMARTEATER:
PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR

Från 4 år och uppåt. Något är på tok på stadens
gator. En sabotör är ute och förstör alla skateboards,
rullskridskor och airboards. Men cyklarna står
fortfarande orörda. Något är också på tok i den lilla
cykelverkstaden. I Kulturhusparken. Ingen föranmälan.
Kontakt: petter.kauttmann@stenungsund.se
Måndag 30 juli - fredag 17 augusti

PARKLEK I KULTURHUSPARKEN

Måndag-fredag kl 11.00 - 14.00. Våra parkleksvärdar
finns på plats och hittar på olika aktiviteter. Gratis!

Allt är gratis! Står det inget vid
aktiviteten så krävs det ingen
föranmälan.
Det är bara att dyka upp!

Är det dåligt väder flyttar aktiviteterna i
Kulturhusparken in i Kulturhuset.
Fler programpunkter och mer info på:
stenungsund.se/sommarlovsprogram

Ha så kul i sommar!
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