Fredag 28/10
Navet
Öppet som vanligt
klockan 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp
till och med gymnasiet.

Lördag 29/10
Filmkväll med snacksbuffé på Navet
Tid: kl. 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp till och med gymnasiet.

Kreativt skrivande och skapa med papp
För barn och ungdomar i Värnamo kommun

Vi skriver kreativa texter och skapar magi med papp och tejp på
Stadsbiblioteket tillsammans med Emil och Daniel Norberg.
Plats: Stadsbiblioteket
Tid: kl. 14.00
Anmäl dig innan!
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Måndag 31/10

Måndag 31/10

Navet

Unga kockar på Toftaholm

Öppet som vanligt klockan 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp till och med gymnasiet.

Två dagars matlagningskurs som avslutas med en festmåltid
tillsammans med vänner och familj.

LAN på Träffpunkt Vråen

Tid: måndag 31/10 och tisdag 1/11 kl. 14.00-18.00 båda dagarna.
Samling: kl. 13.30 vid Spor thallens par ker ing. Vi åker tillsammans till Toftaholm och är tillbaka vid sporthallen igen kl. 18.30.

Navets fritidsgård och Träffpunkt Vråen anordnar LAN för dig som
går i årskurs 7 upp till och med gymnasiet. Vi börjar på måndag kväll
och håller på i ett dygn. Kiosk kommer att finnas.

Festmåltid: På tisdag kväll kl. 18.30 bjuder vi in till en festmåltid för din familj och vänner.
Kostnad för mat: 385kr (barn under 10 år: 195kr). Dryck ingår inte.

Plats: Tr äffpunkt Vr åen
Start: måndag 31/10 klockan 18.00
Slut: tisdag 1/11 klockan 18.00
Kostnad: 50kr
Anmälan: Navets fr itidsgår d, tfn 0370-37 76 71
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Kostnad för kursen: 700kr
Anmälan: tfn 0370-440 55 eller e-post info@toftaholm.se
Begränsat antal platser, först till kvarn.

Mer information: Navet tfn 0370-37 76 71
Curre: kushtrim.c.brahimi@varnamo.se
Vedran: vedran.m.pavlovic@varnamo.se

Store Mosse och Naturum

Lek och hinderbana i simhallen

Extraöppet på lovet: måndag till fr edag klockan 9.00-15.00

Kom och titta på vår utställning, ta en titt i skelett- och
bajsrummet eller prova på att gå med snöskor ute på gungflyet.
Ta gärna med eget fika!

Kl. 10.00-13.00 Hinderbana och lek
Kl. 14.00-16.00 Motionssim och lek
Kl. 16.00-18.00 Hinderbana och lek
Kostnad: simhallens vanliga taxa: http://www.var namo.se/simhall

Skridskoåkning
Aplarinken, Värnamo
Tid: kl. 11.40-14.50, utan klubbor

Bokfika på Stadsbiblioteket

Talavidshallen, Rydaholm
Tid: kl. 11.15-17.00

Vi lovar superbra boktips och gofika!
Tid: kl. 14.00-15.00 för dig som är 9-12 år.

Spökhistorier på Rydaholms bibliotek

Bowlingmagasinet

Vi läser spökhistorier i mörkret, gör läskigt pyssel och fikar.
Inget för den som är mörkrädd!

Specialpris på bowling, måndag till fredag klockan 10.00-17.00

Tid: kl. 11.00
Ålder: för dig som är 8 år eller äldr e.
Anmälan: sar a.k.hyltegar d@var namo.se

Kostnad: 120kr per bana/timme (or dinar ie pr is 170kr )
Boka gärna på tfn: 0370-136 03 eller på www.bowlingmagasinet.se
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Tisdag 1/11

Måndag 31/10
Skaparverkstad på Teknikcenter

Champions League på Navet

Välkommen till en kreativ verkstad där du kan lära dig löda och får
skapa saker som rör sig, lyser eller låter.

Vi visar en av kvällens matcher kl. 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp till och med gymnasiet.

Tid: måndag 31 oktober och tisdag 1 november kl. 9.00-12.00
Max 20 deltagare per dag, först till kvarn gäller.
Plats: Teknikcenter på Gummifabr iken i Vär namo
Ålder: tjejer och killar som går i år skur s 3-5.

Grafiskt tryck på Stadsbiblioteket
Skapa ditt eget grafiska blad med grafikern Mattias Olsson.
Tid: kl. 10.00-13.00
Anmäl dig innan!

Vad får du göra?
 Bygga en hypnotiserande uggla
 Fixa en rasande snabb mini-elbil
 Designa en kulbana
 Skapa spöklampor
 Vika en lysande Halloweenpumpa

Skrivarverkstad på Stadsbiblioteket
Skrivarverkstad med Sofia Nordin för dig från år 6 till år 9.
Tid: kl. 10.00-15.00
Ålder: för dig som går i år skur s 6-9.
Anmäl dig innan!

Anmälan: senast 25 oktober på www.teknikär kul.se/komtek
Kostnad: 50kr , betalas med kor t i entr én när kur sen bör jar .

Skapa i blandteknik på Vandalorum
Vi tittar på Smålands konstarkivs samling av konstverk gjorda i blandteknik. Allt från trä, plast och tyg till granbarr! Efteråt skapar vi själva
med blandteknikens oändliga möjligheter!

LED-fashion för tjejer på Teknikcenter
Välkommen till en kreativ verkstad där du kan pimpa dina kläder
med små lysande detaljer.

Tid: kl. 13.00-15.30
Ålder: fr ån 7 år
Kostnad: 50kr , betalas med kor t på plats. Mater ial och fika ingår .
Anmälan: ida.olsson@vandalor um.se
Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar

Tid: måndag 31 oktober och tisdag 1 november kl. 14.00-16.00
Max 20 deltagare per dag, först till kvarn gäller.
Plats: Teknikcenter på Gummifabr iken i Vär namo
Ålder: för tjejer som går i år skur s 6-9.
Vad får du göra?
Du klistrar och syr du små remsor med ljusdiodtape på dina kläder.
Ta med din keps, en tröja eller kanske pappas slips!

Store Mosse och Naturum
Kom och titta på vår utställning, ta en titt i skelett- och
bajsrummet eller prova på att gå med snöskor ute på gungflyet.
Extraöppet på lovet: måndag till fr edag klockan 9.00-15.00

Anmäl: senast 25 oktober på www.teknikär kul.se/komtek
Kostnad: 100kr , betalas med kor t i entr én när kur sen bör jar .

Sagoberättare på Naturum
Sagoberättare från Sagomuseet i Ljungby är på plats i Naturum och
berättar natur- och kultursagor.
Ålder: 6-9 år, men alla som har barnasinnet kvar är välkomna!

Frågor? Kontakta Silke Matussek, teknikinspir atör ,
tfn 0370-37 71 24 eller e-post: silke.k.matussek@varnamo.se
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Tisdag 1/11

Tisdag 1/11

LAN på Träffpunkt Vråen

Skaparverkstad på Teknikcenter

Navets fritidsgård och Träffpunkt Vråen anordnar LAN för dig som
går i årskurs 7 upp till och med gymnasiet. Vi börjar på måndag kväll
och håller på i ett dygn. Kiosk kommer att finnas.

Välkommen till en kreativ verkstad där du kan lära dig löda och får
skapa saker som rör sig, lyser eller låter.
Tid: måndag 31 oktober och tisdag 1 november kl. 9.00-12.00 Max
20 deltagare per dag, först till kvarn gäller.
Plats: Teknikcenter på Gummifabr iken i Vär namo
Ålder: tjejer och killar som går i år skur s 3-5.

Plats: Tr äffpunkt Vr åen
Start: måndag 31/10 klockan 18.00
Slut: tisdag 1/11 klockan 18.00
Kostnad: 50kr
Anmälan: Navets fr itidsgår d, tfn 0370-37 76 71
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
Mer information:
Curre: kushtrim.c.brahimi@varnamo.se
Vedran: vedran.m.pavlovic@varnamo.se

Vad får du göra?
 Bygga en hypnotiserande uggla
 Fixa en rasande snabb mini-elbil
 Designa en kulbana
 Skapa spöklampor
 Vika en lysande Halloweenpumpa

Skridskoåkning

Anmälan: senast 25 oktober på www.teknikär kul.se/komtek
Kostnad: 50kr , betalas med kor t i entr én när kur sen bör jar .

Aplarinken, Värnamo
Kl. 11.40-14.20, utan klubbor

LED-fashion för tjejer på Teknikcenter

Talavidshallen, Rydaholm
Kl. 9.00-14.45

Välkommen till en kreativ verkstad där du kan pimpa dina kläder med
små lysande detaljer.

Lek och hinderbana i simhallen

Tid: måndag 31 oktober och tisdag 1 november kl. 14.00-16.00
Max 20 deltagare per dag, först till kvarn gäller.
Plats: Teknikcenter på Gummifabr iken i Vär namo
Ålder: för tjejer som går i år skur s 6-9.

Kl. 10.00-13.00 Hinderbana och lek
Kl. 14.00-16.00 Motionssim och lek
Kl. 16.00-18.00 Hinderbana och lek
Kostnad: simhallens vanliga taxa: http://www.var namo.se/simhall

Vad får du göra?
Du klistrar och syr du små remsor med ljusdiodtape på dina kläder. Ta
med din keps, en tröja eller kanske pappas slips!

Bowlingmagasinet
Specialpris på bowling, måndag till fredag klockan 10.00-17.00

Anmäl: senast 25 oktober på www.teknikär kul.se/komtek
Kostnad: 100kr , betalas med kor t i entr én när kur sen bör jar .

Kostnad: 120kr per bana/timme (or dinar ie pr is 170kr )
Boka gärna på tfn: 0370-136 03 eller på www.bowlingmagasinet.se

Frågor? Kontakta Silke Matussek, teknikinspir atör ,
tfn 0370-37 71 24 eller e-post: silke.k.matussek@varnamo.se
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Onsdag 2/11

Onsdag 2/11
Skrivarverkstad på Bredaryds bibliotek

Champions League på Navet

Skrivarverkstad med Sofia Nordin.

Vi visar en av kvällens matcher kl. 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp till och med gymnasiet.

Tid: kl. 9.00-14.00
Ålder: för dig i år skur s 3-6.
Anmäl innan!

Lek och hinderbana i simhallen
Kl. 10.00-13.00 Hinderbana och lek
Kl. 14.00-16.00 Motionssim och lek
Kl. 16.00-18.00 Hinderbana och lek
Kostnad: simhallens vanliga taxa: http://www.var namo.se/simhall

Blackout poetry på Rydaholms bibliotek
Vi skapar Blackout poetry och andra typer av dikter som vi sedan
hänger upp i biblioteket.

Specialpris på bowling, måndag till fredag klockan 10.00-17.00

Tid: kl. 18.00-19.00
Ålder: fr ån 10 år
Ingen anmälan.

Kostnad: 120kr per bana/timme (or dinar ie pr is 170kr )
Boka gärna på tfn: 0370-136 03 eller på www.bowlingmagasinet.se

Skuggteater på Vråen och i Bredaryd

Bowlingmagasinet

Prinsgrodan är ett magiskt och poetiskt skuggspel om grodan Grodde
som drömmer om att bli kysst av en prinsessa.

Store Mosse och Naturum

Vråens bibliotek: kl. 10.00
Bredaryds bibliotek: kl. 14.00
Ålder: 4-9 år.
Anmälan: boka biljett på biblioteket i förväg. Fri entré!

Kom och titta på vår utställning, ta en titt i skelett- och
bajsrummet eller prova på att gå med snöskor ute på gungflyet.
Ta gärna med eget fika!
Extraöppet på lovet: måndag till fr edag klockan 9.00-15.00

Sagostund på Rydaholms bibliotek

Skapa bruksföremål på Vandalorum

Sagostund och pyssel för barn från 3 år.
Tid: kl. 10.30
Ingen anmälan.

Ingegerd Råman är av en av Sveriges mest framstående formgivare av
föremål i glas och lera. Vi tittar på hennes utställning och efteråt skapar vi själva med bruksföremålens formgivning i fokus!

Skridskoåkning

Tid: 13.00-15.30
Ålder: fr ån 7 år
Kostnad: 50kr , betalas med kor t på plats. Mater ial och fika ingår .
Anmälan: ida.olsson@vandalor um.se
Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar.

Aplarinken, Värnamo
Kl. 11.40-14.20, utan klubbor
Talavidshallen, Rydaholm
Kl. 9.00-16.20
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Torsdag 3/11

Torsdag 3/11

Navet

Skridskoåkning

Öppet som vanligt klockan 18.00-22.30
Ålder: fr ån år skur s 6 upp till och med gymnasiet.

Aktivitetsdagen i Sporthallen
Den årliga aktivitetsdagen i Sporthallen med hoppborgar, hinderbana,
Tottes Event, ansiktsmålning och kafé.
Tid: kl. 10.00-15.30
Alla åldrar. Gratis inträde!

Lek och hinderbana i simhallen
Kl. 10.00-13.00 Hinderbana och lek
Kl. 14.00-16.00 Motionssim och lek
Kl. 16.00-18.00 Hinderbana och lek
Kostnad: simhallens vanliga taxa: http://www.var namo.se/simhall

Skapa digital musik på Kulturskolan
Ljudteknikerkurs med digitalt musikskapande. Du behöver inte kunna
något om digital musik innan.
Tid: kl. 10.00-16.00
Lunchrast kl. 12.00-13:00, ta med egen lunch!
Ålder: för dig som är 11-16 år.
Anmälan: www.kultur skolan.var namo.se/anmalan

Aplarinken, Värnamo
Kl. 8.00-9.50, med klubbor
Kl. 11.15-13.20, utan klubbor
Kl. 13.30-15.45, med klubbor
Talavidshallen, Rydaholm
Kl. 9.00-15.45

Skrivarverkstad på Forsheda bibliotek
Skrivarverkstad med Sofia Nordin för dig som går i årskurs 6-9.
Tid: kl. 10.00-15.00
Anmäl innan!

Skuggteater i Forsheda och Rydaholm
Prinsgrodan är ett magiskt och poetiskt skuggspel om grodan Grodde
som drömmer om att bli kysst av en prinsessa.
Ålder: 4-9 år
Forsheda bibliotek: kl. 10.00
Rydaholms bibliotek: kl. 15.00
Anmälan: boka biljett på biblioteket i för väg. Fr i entr é!

Store Mosse och Naturum

Måla i akryl på Vandalorum

Kom och titta på vår utställning, ta en titt i skelett- och
bajsrummet eller prova på att gå med snöskor ute på gungflyet.
Ta gärna med eget fika!

Vi tittar på utställningen med Roger Svenssons målningar. Lekfullt
måleri där resultatet ofta är stora, färgstarka tavlor. Efteråt målar vi
egna konstverk i akryl.

Extraöppet på lovet: måndag till fr edag klockan 9.00-15.00

Tid: 13.00-15.30
Ålder: fr ån 7år
Kostnad: 50kr , betalas med kor t på plats.
Material och fika ingår.
Anmälan: ida.olsson@vandalor um.se
Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar

Bowlingmagasinet
Specialpris på bowling, måndag till fredag klockan 10.00-17.00
Kostnad: 120kr per bana/timme (or dinar ie pr is 170kr )
Boka gärna på tfn: 0370-136 03 eller på www.bowlingmagasinet.se
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Fredag 4/11

Fredag 4/11
Skridskoåkning

Navet har stängt
Eftersom lördag 5 oktober är röd dag är Navet stängt på fredagen.

Lek och hinderbana i simhallen
Kl. 10.00-13.00 Hinderbana och lek
Kl. 14.00-16.00 Motionssim och lek
Kl. 16.00-18.00 Hinderbana och lek
Kostnad: simhallens vanliga taxa: http://www.var namo.se/simhall

Aplarinken, Värnamo
Kl. 8.00-9.50, utan klubbor
Kl. 10.00-11.50, med klubbor
Kl. 12.00-13.50, utan klubbor
Kl. 14.00-15.15, med klubbor
Talavidshallen, Rydaholm
Kl. 9.00-17.00

Bowlingmagasinet

Store Mosse och Naturum

Specialpris på bowling, måndag till fredag klockan 10.00-17.00

Kom och titta på vår utställning, ta en titt i skelett- och
bajsrummet eller prova på att gå med snöskor ute på gungflyet.
Ta gärna med eget fika!

Kostnad: 120kr per bana/timme (or dinar ie pr is 170kr )
Boka gärna på tfn: 0370-136 03 eller på www.bowlingmagasinet.se

Extraöppet på lovet: måndag till fr edag klockan 9.00-15.00

Lördag 5/11

Bio i Bredaryds bygdegård

Skridskoåkning

”Trolls”
Tid: kl. 17.30

Aplarinken, Värnamo
Kl. 15.00-15.50, utan klubbor

”Jag älskar dig—en skilsmässokomedi”
Tid: kl. 19.30

Simhallen
Öppet: kl. 10.00-14.00
Kostnad: simhallens vanliga taxa, se www.var namo.se/simhall

Kostnad: 80kr /st
Anmälan: för mer infor mation och bokning:
asce@ewes.se

Söndag 6/11

Skuggteater i Bor
Prinsgrodan är ett magiskt och poetiskt skuggspel om grodan Grodde
som drömmer om att bli kysst av en prinsessa.

Skridskoåkning
Aplarinken, Värnamo
Kl. 9.00-10.50, utan klubbor

Ålder: 4-9 år
Tid: kl. 10.00
Anmälan: boka biljett på biblioteket i förväg. Fri entré!

Simhallen
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Öppet: kl. 12.00-16.45
Kostnad: simhallens vanliga taxa, se www.var namo.se/simhall

14

Samarbetspartners

Fredag 11/11

Navets fritidsgård

Min första HV-match: HV71-Växjö Lakers
Nu har du chansen att åka till Jönköping med Navet och se på
hockey helt gratis!
Barn och ungdomar i Värnamo kommun är välkomna och en förälder
per barn får gärna följa med.
Vi åker med två bussar från Värnamo station till Kinnarps Arena i Jönköping. Matchen börjar klockan 19.00 och bussarna åker hem igen när
matchen är slut.
Samling: kl. 17.00 på Vär namo station.
Anmälan: Navets fr itidsgår d tfn 0370-37 76 71
eller e-post: camilla.n.borg-nilsson@varnamo.se

Kulturförvaltningen

Röda kvarn, Bredaryds bygdegård
Visit Värnamo
Bowlingmagasinet
Toftaholms herrgård
Store Mosse
Vandalorum
Tekniska förvaltningen
Träffpunkt Vråen
Värnamo simhall
Aplarinken

Talavidshallen
Teknikcenter
Värnamo Kulturskola
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Med reservation för eventuella ändringar!
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