För barn och unga i
Vingåkersbygden
Sommaren 2017
Alla aktiviteter är gratis, men
vissa kräver föranmälan.

Graffittikommissionen 10 juni
Konstnären Bless, Anya Blom, målar och inspirerar
på plats vid Röda ladan, parkeringen vid tågstationen. Det blir workshops vid prova på-väggen och
underhållning med musik och dans. Under dagen
kommer även Vingåkers skateförening ha öppet hus
och visa den påbörjade skatebanan inne i Röda ladan.
För barn i alla åldrar, ingen föranmälan.
Fotbollsskola i Vingåker 18-21 juni
För fotbollsintresserade barn och ungdomar 7-14 år.
Lunch ingår.
För mer information och anmälan kontakta
vingakers.idrottsforening@telia.com. OBS max antal
100 deltagare. Arr: Vingåkers Idrottsförening
Konstskola 19-22 juni
Vi provar tillsammans på att teckna och måla i
Säfstaholms slottspark kl. 10.00-15.00. Matsäck
ingår. För barn och unga i åldrarna 7-15 år. För
anmälan och information mejla elin.pettersson@
vingaker.se, ange rubrik Konstskola, max antal 20
personer.
Fotbollskola i Högsjö 26-28 juni
För fotbollsintresserade barn och ungdomar 7-14 år.
Lunch ingår.
För mer information och anmälan kontakta Sven-Åke

Pettersson 070-241 88 31 . OBS max 60 deltagare,
sista anmälningsdag 28 maj. Arr: Högsjö Bollklubb
Konstskola 26-30 juni
Vi provar tillsammans på att teckna och måla i
Säfstaholms slottspark kl. 10.00-15.00. Matsäck
ingår. För barn och unga i åldrarna 7-15 år. För
anmälan och information mejla elin.pettersson@
vingaker.se, ange rubrik Konstskola, max antal 20
personer.
Sommarboken
Är du 8-12 år och tycker om att läsa? Då är
Sommarboken något för dig! Vi pratar om böcker och
läsning, fikar och varje gång lottar vi ut böcker. Alla
som är med får en egen Sommarboken-väska eller
gympapåse. Missa inte författarbesöket med Lena
Ollmark, hon är en mästare på spännande och läskiga
böcker.
21 juni		
15.00
Österåkers fritids
22 juni
11.00
Vingåkers bibliotek - 		
					
Författarbesök av Lena 		
					
Ollmark
28 juni 		
14.00
Vingåkers bibliotek
29 jun		
14.00
Högsjö bibliotek
18 augusti
14.00
Vingåkers bibliotek
Musikal 26-29 juni
Vi skapar en musikal tillsammans under ledning av

Lena Westling och Karin Sköld. Vi avslutar med en
föreställning för föräldrar och vänner kl. 18.00 den
29 juni. För barn och unga i åldrarna 8-15 år, vi övar
och spelar upp i Slottsskolans aula mellan 10.0014.00. Matsäck ingår, anmälan och frågor till elin.
pettersson@vingaker.se, ange rubrik Musikal. Max
antal 25 personer.
Slottspasset orientering 26 juni-18 augusti
Hämta din karta och stämpelkort i turistbyrån i
entrén till Säfstaholms slott. Prova på orientering i
slottsparken. För barn i alla åldrar utan föranmälan,
under målsmans uppsikt. Arr: Vingåkers
Orienteringsklubb
Dockteatern kommer till vår gård 26 -30 juni
Vi tillverkar enklare dockor och spelar teater vid vår
kringresande dockteaterscen. Tiina Rokka och Abeer
Zreik håller i två olika föreställningar på arabiska och
svenska. För dig som är 5-13 år, ingen föranmälan.
Fika ingår.
26-27 juni
11.00-14.00
Vannalaplan,
						lekplatsen
28 juni 		
11.00-14.00
Hjortgränd, lekplatsen
29 juni 		
11.00-14.00
Säfstaholms slottspark
30 juni		
11.00-14.00
Högsjö badplats

Musik på slott och herresäten 29 juni
Lönnebergakvartetten uppträder vid slottscenen i

Säfstaholms slottspark 16.00. Underhållning för hela
familjen. Ingen föranmälan. Ta med pick-nickkorg.
Sommarskoj i slottsparken 3 juli - 28 juli
Ledarledda aktiviteter för dig mellan 7-15 år 11.0016.00, under målsmans tillsyn. Ingen föranmälan
krävs. Pyssla, sporta, spela spel och lyssna på musik
tillsammans i Säfstaholms slottspark.
Tennisskola 4 juli
För dig som vill prova på tennis och är mellan
6-10 år. Vi träffas 11.00-15.00 vid tennishallen på
Henalavägen, lättare lunch ingår. Anmälan till elin.
pettersson@vingaker.se ange rubrik Tennis, max antal
deltagare 12 personer. Arr: Vingåkers Tennisklubb.
Familjeallsång med musikquiz 6 juli
Kom och sjung tillsammans med Örebrokexen. Vi
svarar på kluriga quizfrågor. Restaurangen håller
öppet under hela kvällen. Start 18.00, kul för hela
familjen!
Golfskola 6 juli
Prova på golf på Båsenberga golfbana kl. 10.0014.00, vi övar slag och går sedan några hål på
banan. För dig mellan 10-15 år, föranmälan till elin.
pettersson@vingaker.se ange rubrik Golf. max antal
20 personer.
Arr: Vingåkers Golfklubb

Sommarskoj på turné 10-21 juli
Sommarskojs ledare åker runt till Högsjö,
Österåker, Baggetorp, Lyttersta, Marmorbyn och
Vingåker med olika aktiviteter för dig mellan 7-15
år (under målsmans tillsyn). Ingen föranmälan krävs.
Vi pysslar, sportar, spelar spel och lyssnar på musik
tillsammans. För tider och mer information se
www.vingaker.se/sommarskoj.
Teater med Pettson och Findus 12 juli
Pettson och Findus sjunger allsång och spelar
teater i Säfstaholms slottspark 13.00. Alla barn
bjuds på Findus favoritefterrätt, pannkaka!

Legobygget 17-18 augusti
Tillsammans bygger vi upp Säfstaholms slottspark
i lego och det är bara fantasin som sätter gränser.
För barn i alla åldrar med målsman, öppet 11.0015.00.
Barnens dag 19 augusti
Välkommen till barnens egen basar i Vingåkers
Folkets park med hoppborg, ponnyridning,
fiskdamm och mycket mer. Alla barn 0-15 år
bjuds på fika och två aktiviteter. Arr: Vingåkers
Folketsparkförening.

Familjeallsång med musiquiz 13 juli
Kom och sjung tillsammans med Örebrokexen. Vi
svarar på kluriga quizfrågor. Restaurangen håller
öppet under hela kvällen. Start 18.00, kul för hela
familjen!
Musik på slott och herresäten 17 augusti
Duo Caminar spelar upp Sagan om trollflöjten
13.00 i Säfstaholms slottspark. Följ med på en
lustfylld familjekonsert med musik av Wolfgang
Amadeus Mozart. Upplev figurerna Tamino,
Papageno, Nattens Drottning, Sarastro, Pamina och
Papagena på deras äventyr.

Sommarskoj är ett sammarbete mellan Vingåkers
kommun och föreningsliv samt Sörmlandsidrotten.
Ansvarig utgivare är Vingåkers kommun, område
Upplevelser. För mer information se
www.vingaker.se/sommarskoj.

