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STADSBIBLIOTEKET
Lovpyssel
Mån-fre 11:00-16:00
Från 3 år.
Kom och låt fantasin få fritt spelrum med 
papper, lim och saxar… Vi dukar fram blan-
dade material.

Kom och lyssna!
Onsdag 2/11 kl. 13:00
Ung city, Lunagallerian
6-9 år.
Boktips och smygtitt in i en spännande bok för 
åldersgruppen.

JÄRNA BIBLIOTEK

Högläsning bland filmer 
och tv-serier
Mån 31/10 kl. 16-17
Järna bibliotek, Storgatan 4
Passar för barn från 8 år.
En stund av härlig högläsning från böcker 
som har blivit film eller tv-serier! 
Vi fikar tillsammans, och lyssnar på högläs-
ning och boktips från en hel hög med böcker. 
Det kan dyka upp allt från Ronja Rövar-
dotter till Harry Potter, Syskonen Baudelaires 
 olycksaliga liv till Den hemliga trädgården. 

Skaparverkstad 
– I filmens värld…
Ons 2/11 kl. 16-18
Järna bibliotek, Storgatan 4
I dagens skaparverkstad dyker vi in i filmernas 
värld! Det blir pysslande och skapande som 
har med film och tv att göra… Begränsat antal 
platser, väntetid kan förekomma. 
Barn under 7 år välkomnas i sällskap av en 
vuxen.

Film och popcorn
Tor 3/11 kl. 17:30
Järna bibliotek, Storgatan 4
Passar för barn från 8 år.
Kom in för en mysig filmstund med massor av 
popcorn på biblioteket! 
Vi tittar på en film som baserats på en bok, 
men vilken film det blir är en överraskning…

Sagostund
Tor 3/11 kl. 14:30-15:00
Sagorummet, Järna bibliotek, 
Passar för barn mellan 3–6 år och deras 
vuxna.
Följ med in i sagans förtrollade värld!
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HOVSJÖ BIBLIOTEK

Lovskoj 
Mån-fre 14:00-16:00
Hovsjö Bibliotek, Hovsjö hub Gröndalsvägen 1
Denna vecka kan du komma och pyssla, 
 spela spel, göra blad och äppeltryck på en 
tygkasse med textilfärg, pärla och  massa 
 annat skoj. Vi avslutar veckan med film 
och popcorn på fredag. Barn under 7 år är 
 välkomna i vuxet sällskap.
 

TIO14

Lovöppet på TIO14
Mån-fre kl 13-17
Bibliotek TIO14, Lunagallerian 4
10 – 14 (åldersgräns)
Bibliotek TIO14 är en speciell plats endast 
för dig som är 10-14 år gammal. Vi har extra 
lovöppet: Mån – fre, kl 13-17.
Hos oss på TIO14 kan du läsa, spela spel, 
 pyssla, studera eller bara vara. Älskar du 
manga? Gillar du att pyssla? Vet du inte riktigt 
vad du vill göra utan kanske bara chilla med 
dina vänner? Kom hit!

Tv-spelsmys med 
Karategamers
4/11 kl 13-16
Bibliotek TIO14, Lunagallerian 4
10 – 14 (åldersgräns).
Kom och testa tv-spel från förr på TIO14! Vi 
har bjudit in Södertäljes spelförening Karate-
gamers till oss den 4/11 för en eftermiddag 
med spelmys där du får möta klassiker som 
Super Mario och Sonic the Hedgehog och 
många andra.

Manga Workshop
2/11 kl 14-16
Bibliotek TIO14, Lunagallerian 4
Anmälan till: TIO14@sodertalje.se
Anmälan stängs när platserna är fulla.
10 – 14 (åldersgräns).
Är du nyfiken på att lära dig hur du ritar 
 manga? Alice Engström Rehnman som bl.a 
skapat mangan “Blodmåne” kommer till TIO14 
och lär ut sina bästa mangatips!
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UNG CITY

Fabula Storytelling
Mån 31/10 kl. 13:30
Ung City, Lunagallerian
Anmälan till: Barn.stadsbiblioteket@sodertalje.se
Sista anmälningsdag: 28 oktober
Från 7 år
Kom och lyssna till den spännande historien 
om flickan som seglade med vasaskeppet. 
Framfört av Ida Junker från Fabula Story-
telling. Upplev en bit av det gamla Stockholm 
in på bara skinnet! Föreställningen skapar 
andlöst lyssnande från första stund och rakt 
igenom.

Filmvisning
Tis 1/11 13:00
Ung City, Lunagallerian
Anmälan till: Barn.stadsbiblioteket@sodertalje.se
Sista anmälningsdag: 31 oktober
Från 7 år
Kladd- och smulfritt godis kan tas med.
Vi visar filmen Halvdan Viking, ett äventyr 
för barn som utspelar sig på vikingatiden. 
 Baserad på böckerna om Halvdan viking av 
Martin Widmark. 90 minuter.

Filmvisning
Torsdag 3/11 13:00
Ung City, Lunagallerian
Anmälan till: Barn.stadsbiblioteket@sodertalje.se
Sista anmälningsdag: 2 november
Från 7 år
Kladd och smulfritt godis kan tas med.
Vi visar filmen Varghunden, historien utspe-
las under guldruschen i Alaska och vi får följa 
Vittand, en varghund som får uppleva både 
det värsta och det bästa av människor. Ett 
klassiskt äventyr baserat på Jack Londons 
roman. 85 minuter

Filmvisning
Fre 4/11 13:00
Ung City, Lunagallerian
Anmälan till: Barn.stadsbiblioteket@sodertalje.se
Sista anmälningsdag: 3 november
Från 3 år
Kladd- och smulfritt godis kan tas med.
Vi visar filmen Lill-Gruffalon. En vacker 
 animerad film som är baserad på bäst-
säljande barnboken av Julia Donaldson med 
illustrationer av Axel Scheffler. En snöig natt 
smyger Lill-Gruffalon ut i skogen trots varning 
från sin pappa för att söka efter den stora 
stygga musen. 27 minuter
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KONSTHALLEN
Super- byggworkshop i Järna
Heldagsaktivitet onsdag 2 november
Under Tallarna, Rönnvägen 25, Järna
Lämplig för alla åldrar, är du liten har du 
förälder med.
Lunch/matsäck vid behov. Kläder efter väder.
Kan anpassas. Aktiviteten sker utomhus
vid Under Tallarna träffas vi och bygger 
tillsamman. En stor, tillfällig konstruktion som 
vi gemensamt får skapa och utforma. Både 
vuxna och barn är välkomna, och vi hjälps åt. 
En temporär bygg-gemenskap, ett kollektivt 
och samskapat byggande. Det vi bygger 
skapar sammanhållning, och kanske träffar 
du någon du inte tidigare känner? En ny vän? 
Plats för alla-kom och hjälp till i byggandet!
Konstnärlig ledare: Ruben Wätte

Mega-scribble-workshop
Måndag 31 oktober- fredag 4 november 
kl 10-16
Lunagallerian, plan 1
Var med och skapa en gigantisk teckning. 
Vi har 200kvm teckningspapper -vad vill du 
bidra med? Vi ritar, skriver, skapar och färg-
lägger tillsammans! Välkommen att vara en 
del av Södertäljes största teckningsworkshop! 
Passar alla som kan hålla i en penna eller 
krita! För alla åldrar, inga förkunskaper krävs! 
Drop-in och helt gratis! Konstnärliga ledare: 
Mako Ishizuka och Daniel Jouseff.

Kollektivt hantverk med 
Spekulativa juntan i Mölnbo
torsdag 3, fredag 4 nov kl 10-15 
Folkets Hus Mölnbo, Kvarnvägen 8, Mölnbo
Från 8 år
Kom ihåg att ta med lunch om det inte finns 
möjlighet att gå hem och äta. Aktiviteten kan 
anpassas för dig med funktionsnedsättning.
Kom och häng med Spekulativa juntan, vi un-
dersöker olika hantverk och testar nya sätt att 
skapa. Vi leker, fantaserar och drömmer om 
framtiden. Vi skriver ner drömmar och fantas-

ier. Vi skapar poesi med hjälp av existerande 
texter. Vi broderar och textar på tyg tillsam-
mans! Vi bygger en installation - ett rum-
glob-planet av rockringar som går att sitta 
och läsa i. Vernissage för föräldrar och syskon 
med högläsning på sista dagen! Konst närliga 
ledare: Mariana Suikkanen  Gomes, Kajsa 
Wadhia och Anna Kinbom.

KULTURSKOLAN
Besök på Kungliga Operan
2 november i Stockholm
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10-22
12-17 år
Antal platser: 14 st 
Kläder till alla väder
Södertälje kulturskola ordnar ett besök till 
Kungliga Operan. Du som är i åldrarna 12 – 17 
är välkommen att anmäla ditt intresse.
Vi reser tillsammans från Södertälje.

Blås övernattningsläger  
31 oktober – 4 november
Tvetagård, vandrarhemmet, Bäckstugan
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10-22
10-15 år 
Lägret är för blåsare och slagverkare som 
spelar trumpet, valthorn, trombon, tuba, 
tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe, fagott och 
diverse slagverk.
Lägret kräver förkunskaper: Du ska ha 
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spelat i minst 2 år, ha eget instrument, 
god  notläsningskunskap samt vana att 
 koncentrera dig.
Antal platser: 30 st
Övernattningsläger med övning och nöjen!
Kulturskolan i Södertälje och dess blås-
orkesterverksamhet inbjuder till läger 
för blåsare och slagverkare som spelar; 
trumpet, valthorn, trombon, tuba, tvär-
flöjt, klarinett, saxofon, oboe, fagott och 
 diverse slagverk. Lägret innehåller tutti och 
 sektionsrepetitioner, teorilektioner, mindre 
 föreläsningar samt samkväm. Övernattning 
är obligatorisk. Lägret är kostnadsfritt.
Vi kommer att ha fem roliga dagar 
 tillsammans! 

Konst dagläger
31 oktober – 4 november
Kulturskolan, Västergatan 4, Södertälje
Teatersalen
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10
9-11 år
Antal platser: 8 st
Alla som klarar av att vara i en större grupp 
är välkomna.
Varmt välkommen till en härlig höstlovs vecka 
på Kulturskolan. Vi kommer att prova på olika 
konstarter som målning skissning  m m. På 
fredag visa upp vad vi gjort för föräldrar.

Pop & Rock - dagläger  
31 oktober – 4 november
Kulturskolan, Västergatan 4, Södertälje
B- huset/Aulan
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10
12-18 år
Man ska ha spelat sitt instrument i 2 år. 
Antal platser: 25 st
Varmt välkommen till en härlig höstlovsvecka 
på Kulturskolan med mycket 
musik, skratt och lek! Vi spelar tillsammans
gitarr, bas, trummor, keyboard eller sång. 

Stråk dagläger
31 oktober – 4 november
Kulturskolan, Västergatan 4, Södertälje
Orkestersalen
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10
8-14 år. Antal platser: 26 st
Varmt välkommen till en härlig höstlovs-
vecka på Kulturskolan med mycket 
musik, skratt och lek! Tillsammans kommer vi 
att lära oss tre roliga musikstycken. 
Utveckla ditt fiolspelande och gör en 
djupdykning i din musikalitet! Måndag och 
tisdag kommer vi öva på olika låtar. Onsdag 
kommer vi att besöka Kungliga Operan i 
Stockholm. Torsdag fortsätter vi med att 
träna inför föreställningen som är på fredag 
där vi bjuder in föräldrar för att visa vad vi 
har jobbat med under veckan.

Teater dagläger
31 oktober – 4 november
Kulturskolan, Västergatan 4, Södertälje
Teatersalen
Anmälan sker via Sodertalje.se/Kulturskolanlov
Sista anmälningsdag: 20/10
9-11 år. Antal platser: 12 st
Se till att ha på dig oömma kläder.
Ja, alla som klarar av att vara i en större 
grupp är välkomna till en härlig höstlovs-
vecka på Kulturskolan med mycket 
teater, skratt och lek! Genom drama övningar, 
röstövningar och improvisationer lär vi oss 
grunderna i teater och går in i rollkaraktärer. 
Tillsammans skapar vi en pjäs som vi kan 
visa upp för publik i slutet på veckan. 
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SÖDERTÄLJE
STADSSCEN
Lovbio
Den magiska månresan, 31/10 kl 12.30
Tassar av stål 2/11 kl 12.30 & 15.00
Mamma Mu hittar hem 3/11 kl 12.30
Lassemajas Detektivbyrå 3/11 
kl 15.00 & 18.30
Södertälje Stadsscen, Estrad
Man tar ut fribiljett på www.tickster.com 
eller i kassan innan visning. Reservation 
för fullsatt. 493 besökare per visning
Ca 2-12 år beroende på film.
Vi har flertalet lättåtkomliga rullstolsplat-
ser I salongen. Behöver meddelas i förväg 
om sådan behövs. Välkommen att slå dig 
ner i biomörkret på Södertälje Stads-
scen där vi under  lovet bjuder på flera 
härliga barn- och familjefilmer. Ta det 
kolugnt med Mamma Mu eller följ med 
LasseMajas detektivbyrå på det senaste 
äventyret. En magisk resa till månen eller 
superhjältefilm med hundar och katter, 
varför inte? Det går bra att ta med egna 
snacks och dricka. Vi ses i salongen!

TOREKÄLLBERGET
När mörkret faller
Onsdag 2 november – söndag 6 november 
kl 11-17
Torekällberget
1 – 12 år
Ett glatt humör och kläder efter väder.
Aktörerna anpassar sig efter ålder och 
förutsättningar. Historien vaknar till liv när 
höstmörkret faller över Torekällberget.
Skräckkabinett - Spåman - Varulv - Spöken - 
Skuggteater i Pagelska gården - Djävulspolska 
- Likbod – Trolleri - Höstsysslor i Råbygården. 
Allt detta och mer därtill kan du möta när 
mörkret faller.

Temadagar om fåret
Måndag 31 okt och tisdag 1 nov kl 10.00-16.00
På stallplan, Torekällberget
Alla åldrar
Vad äter fåret? Kan får ha horn? Det och 
mycket mer kan du få reda på under våra 
temadagar. Du får även prova på att karda 
och spinna med slända.

Spökvandring
Måndag 30 okt – tisdag 1 nov 
kl 13.00, 14.00 & 15.00
Torekällberget, vid Kvarnen
Max 30 personer. Först till kvarn. Fri entré, 
men man behöver biljetter. Biljetter hämtas i 
 Handelsboden samma dag. 
Ålder: 6 år och uppåt
Antal platser: 30
Aktörerna anpassar sig efter ålder och för-
utsättningar. Finns det spöken i våra hus och 
gårdar? Följ med på en guidad tur.

Läs mer om Torekällbergets aktiviteter på 
torekallberget.se



8

UNG FRITID
Inomhusklättring 
Torsdag den 3 november, 
Avresa klockan 13,00 från Västergårds 
fritidsgård, åter ca klockan 17,30.
Karbin klätterhall ligger i Västberga utanför 
Älvsjö. 
Anmälan görs på plats i Västergårds Fritids-
gård eller via mail: vastergard.fritidsgard@
sodertalje.se 
Sista anmälan den 24 oktober.
13-17 år, Erfarenhet av klättring krävs ej.
Max 10 deltagare.
Gympakläder och ett glatt humör.
Kom och klättra på stora väggar i 
 Västberga. När vi kommer fram kommer vi 
att byta om och sen börja klättra kl 14:00. Vi 
kommer hålla på med klättring till cirka kl 
15.30. Efter det avslutar vi med lite mat och 
fika på plats.  

Rida islandshäst 
Onsdagen den 2 november 
Avresa klockan 10,00 från Västergårds 
fritidsgård, åter ca klockan 16,00
Swings Islandhästar ligger i Björnlunda 
utanför Åkersstyckebruk 
Anmälan görs på vastergardfritidsgard@
sodertalje.se
Tänk på att det finns bara ett begränsat 
antal platser. Sista anmälan den 26 oktober.
13-17 år, ridvana är ej ett krav. 
Oömma och bekväma kläder samt kläder 
efter väder. Man rider själv, utan ledare. 
Vi börjar med att hämta hästarna i hagen, 
sedan borstar vi och sadlar och tränsar 
dem. Vi rider ut i skogen i ca 1,5 timme. 
När vi kommer tillbaka så sadlar vi av och 
 borsta hästarna igen. Vi avslutar denna 
fantastiska dag med en fika vid stallet 
 innan vi åker hem igen till Södertälje.  

Spökhuset på stora torget
Måndag 31 oktober
Tid: 17:00-20:00
Stora torget Södertälje centrum 
Aktiviteten är riktad för 13–17 år. Dock så är 
alla välkomna att delta. Barn under 12 år 
släpps in endast med vuxet sällskap. 
VARNING! VARNING! VARNING!!!!!
Succén återuppstår från de döda - vågar 
du besöka Spökhuset? Under halloween 
byggs det upp ett stort spökhus av Ung 
fritid, som är hemsökt av spöken och onda 
andar. Är du modig nog att ta dig igenom 
alla rum?
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BÄTTRE UNGDOM
Höstlov på Bättre Ungdom 
31/10 - 6/11.
Övre Torekällgatan 29
Anmälan via våra sociala medier, 
Instagram: @battreungdom
Alla är alltid välkomna, vi rekommenderar 
att man anmäler sig dagen innan!
14-18 år
Vi på bättre ungdom kommer att ordna 
en vecka av massa roliga aktiviteter som 
vi anpassar efter intresse det kan vara allt 
från att titta på film, spela paintball eller ha 
samtalsgrupper. För oss är det viktigt att 
alla ska känna sig delaktiga därför kommer 
vi anpassa aktiviteterna efter deltagarnas
förmåga!

FORNHÖJDENS IF
Mat från mellanöstern 
5 november
Fornhöjdsvägen 2, utanför Fornbacka 
skolans idrottshall.
Anmälan till: martin_kesenci@hotmail.com
Sista anmälningsdag: 1 november
Kom som du är och prova på mat från 
mellanöstern!

TELGE BJJ & MMA
Brasiliansk jiu-jitsu 
på höstlovet
Daglägret genomförs på 
måndag 31 oktober 
Vi håller till i föreningens lokaler på 
Tältvägen 19 D.
Anmälan till:
jessicatullatanzilli@gmail.com.  
Sista anmälningsdag är 24 oktober.
Det här är för dig som är mellan 9-13 år, 
både tjejer och killar är välkomna. I grupper 
om max 20 deltagare i respektive för-
middag och eftermiddag.
Fm pass kl. 10-12 för barn 9-11 år. 
Em pass kl. 13-15 för barn 12-13 år. 

Bra om du har långärmade och långbyxade 
träningskläder och färdigfylld vattenflaska 
med. På mattan kör vi barfota och det ingår 
festis och frukt som mellis. Det här lägret 
passar dig som är nyfiken på och vill testa 
Brasiliansk jiu-jitsu och träffa nya kompisar. 
Med teknik och timing får du lära dig att 
få omkull och kontrollera kompisarna på 
marken. Här får du kämpa och brottas tills 
någon ger upp. Sporten är fysisk, fartfylld 
och teknisk. Du behöver inga förkunskaper - 
våra duktiga ledare hjälper dig!

SBBK, IDROTT UTAN 
GRÄNSER, SÖDERTÄLJE 
FUTSAL CLUB
Mötesplats Södertälje höst-
lovet
31/10, mån kl: 12 - 15.00, 
Ronnaskolans gymnastiksal 
1/11, tis kl: 12 - 15.00, Fornbackaskolans 
gymnastiksal 
2/11, ons kl: 12 - 15.00, Wasa Sporthall
3/11, tor  kl: 12 - 15.00, Hovsjö Gymnastiksal 
Barn 7 – 13 år 
ALLA: Oömma kläder för fysisk aktivitet. 
VALFRITT: Inomhusskor och vattenflaska 
AKTIVITETER: Basket, Futsal, Dans, Tennis, 
volleyboll och tävlingar 
SAMVERKANDE AKTÖRER: SBBK, IUG, 
 Södertälje Futsal Club , TELGE, Södertälje 
kommun.
Alla deltagande barn får en Mötesplats 
Södertälje höstlovet 2022 t-shirt. 
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KARATEGAMERS
Spellovet
lördag & söndag, 5-6/11. Kl 12.00-18.00.
Vault 10. Frejagatan 10A, Södertälje
karategamers@gmail.com
Drop-in
7-18 år
Öppet hus i Vault 10 hos Karategamers. 
Kom och prova retrospel och brädspel.  
Du har möjlighet att prova VR-spel eller 
kolla in  vårat lilla museum med ovanliga 
konsoler. Du har även möjlighet att lära dig 
om  Sveriges historia inom spelkulturen och 
varför spel ser ut som dom gör. Spel är till 
för alla och spelas helst tillsammans med 
någon.

LÄSFRÄMJAR-
INSTITUTET
Ett samarbete mellan Tälje-
stories och Konstfack 
31 oktober-4 november
tid: 13.00-16.00
Dag 1–2 
31 oktober- 1 november:
Läslandet, Gröndalsvägen 1E, Södertälje
Dag 3–5, 2–4 november
Konstfack, LM Ericssons Väg 14, Hägersten
(Vi åker gemensamt)
Atorina Adam, Konstpedagog och 
workshopledare på Grafikens Hus: atorina.
adam@grafikenshus.se
Marlen Eskande, Verksamhetsledare LFI:
Marlen@lfi.se
Antal platser är begränsat till 15 deltagare.
Sista anmälningsdag: 24 oktober
13–16 år
Vi bjuder på lättare förtäring. Bli Konstnär 
för en vecka. Skapa tillsammans med stu-
denter från Sveriges största konstuniversitet 
KONSTFACK! Nu får du en otrolig möjlighet 
att jobba med professionella konststuden-
ter/ konstnärer på ett av Sverige största 
konstuniversitet! Är du mellan 13–16 år, gillar 

att skapa och är sugen på att lära dig scre-
entryck och kanske få veta vad screentryck 
är? Vill du jobba som konstnär i en vecka? 
Gillar du samtala och har en nyfikenhet 
kring vad konst kan vara för dig?

Täljestories är ett samarbete mellan 
Läslandet och Grafikens Hus. Under höst-
lovet erbjuder vi dig en unik möjlighet att 
under 5 dafar få vara med i en workshop 
med andra ungdomar och samarbeta 
med studenter från Konstfack (university 
of arts,craft and design). 2 dagar kommer 
äga rum på Läsandet i Södertälje och 3 
dagar på Konstfack i deras stora verkstäder 
i  Hägersten, Stockholm. Ni kommer som 
grupp skapa ett större konstverk på temat 
traditioner. Du kommer även få möjlighet 
att lära dig screentryck och göra din egen 
unika symbol. Symbolen blir en del av det 
större konstverket/ mönstret. Workshopen 
leds av Grafikens Hus konstpedagog 
 Atorina Adam. Alla har vi våra egna traditio-
ner och vad det kan betyda för oss som in-
divider. Vi har olika symboler och bilder vad 
som berättar vad just tradition är för oss. 
Vad händer när vi möts och slår ihop våra 
traditioner till nya mönster? Och skapar en 
ny symbol för traditioner som möts? 
Följ med på en konstnärlig resa!

KRIS
Halloweenfest på KRIS!
Måndag 31 oktober Kl.15.00-19.00
IOGT-NTO-huset, Övre Torekällgatan  29
Södertälje
Mejl: sodertalje@kris.a.se
https://www.facebook.com/KRISsodertalje
Ungdomar och barn i alla åldrar. (Små barn 
i målsmans sällskap). Gärna maskerad-
kläder. Kom och fira Halloween på KRIS 
spökhus! Vi bjuder på musik, mat, tilltugg, 
en trygg gemenskap och open mic på scen 
för den som vill uppträda! Klä gärna ut er 
för det kommer bli maskeradtävling! Det 
kommer även finnas masker och smink att 
låna.
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LIVET BITCH!
Alter ego / Avatar / Ett annat 
jag - Höstlovsworkshop
måndag-onsdag, 
31 oktober-2 november, kl. 13:00-17:00
Västergårds Fritidsgård, Fridenslundsvägen 
17, Södertälje
@livetbitchscenkonst på Instagram 
eller mejla: sofia@livetbitchscenkonst.se
Sista anmälningdag: 24 oktober
Ungdomar mellan 12-16 år
Inga förkunskaper krävs och det är gratis! 
Det enda vi vill ha är stort engagemang och 
deltagande under samtliga 3 dagar.
Alter ego betyder ”ett andra jag” på latin. 
Om du kunde vara vem som helst, vem 
skulle du vara då? Och vad skulle du säga?
Måndag till onsdag under höstlovet an-
ordnar Livet Bitch! Scenkonst i samarbete 
med Ung fritid en workshop under ledning 
av videokonstnären och musikvideoregis-
sören Roxy Farhat. Under en tre dagars vi-
deoworkshop kommer vi att jobba med att 
utveckla var sitt alter ego till ett gemensamt 
videokonstverk. Ditt alter ego kan spegla lite 
eller mycket av dig själv, eller kanske vara 
väldigt långt ifrån dig som person. Du kan 
vara en kändis, en robot, en hybrid mellan 
djur och människa eller något helt annat!
Vi kommer att titta på exempel på olika 
alter egos, jobba på att utveckla våra 
karaktärer och sedan filma framför green 
screen för att kunna placera in alla alter 
egos i olika miljöer och världar.

SÖRMLANDSKUSTENS 
KONST OCH HANT-
VERKSFÖRENING
Full Rulle igen
31 oktober- 3 november kl 12.00-16.00
Kulturcentrum Kyrkskola, Hölö
Drop in
För barn och föräldrar
Oömma kläder
Måndag: Enkel stickning med Diana 
 Beldi-Beck och Lena Hansjons. Du får 
tillverka dina egna stickor. Vi lär oss nysta 
garn och sticka maskor. Vi använder olika 
tjocklek på garner i olika färger. Vi stickar 
enkla föremål som snoddar, katter, får, 
bollar pumpor mm. I stickningen lär vi oss 
följa en tråd.
Tisdag: Tova enkla saker med ull med 
 Märta Sällberg och Lena Hansjons. Vi arbe-
tar tredimensionellt och formar enkla före-
mål i svensk ull som vi lär oss att ta tillvara.
Vi lär känna ett av våra viktiga textilmaterial.
I arbetet tränat vi på att låta handen forma 
materialet.
Onsdag: Måla med akvarellfärger med Ulla 
Ericson och Eva Snecker. Vi målar på stora 
växtpapper. Vi blandar färger och övar 
känsla för färger och uttryck. Målning är 
en bra konstform för att träna handen och 
ögats samverkans.
Torsdag: Tälja i trä med Ulla Ericson, Heid-
run Hünicke oche Lena Hansjons. Vi täljer i 
färskt trä. Trä är ett hårt material som kräver 
närvaro. Vi använder särskilda knivar utan 
spets avsedda för barn. Vi kommer att göra 
enkla föremål som vi sedan målar i glada 
färger. Det kommer att finnas möjlighet att 
tälja i täljhäst. Då används bandkniv.
Det är en kniv med två handtag.
 



Södertälje kommun 
Besök: Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, Södertälje
Tel: 08-523 010 00 (Kontaktcenter)
www.sodertalje.se

Alla aktiviteter är gratis!
Fler aktiviteter hittar du på sodertalje.se/kulturlov

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och programändringar

TKA SÖDERTÄLJE
Kampkultur under höstlovet
31/10-3/11
Taekwon-Do 10:00-11:00 och 14:00-15:00
Kickboxning 11:00-12:00 och 15:00-16:00
4/11
Taekwon-Do 10:00-11:00.
Kickboxning 11:00-12:00.

Höglandsvägen 9 A, ingång bakgården.
Anmälan sker till info@tkdakademin.se senast 
den 28 oktober. Skriv i anmälan vilka dagar 
och pass du kommer. Medtag ombyte och 
eventuell frukt +  vattenflaska. Kom och testa 
på kampsport under kulturlovet. Vi kommer 
att bekanta oss med både Taekwon-Do och 
Kickboxning. Du kan välja att  anmäla dig 
till Taekwon-Do en dag för att varva med 
Kickboxning den andra dagen. Eller köra båda 
sporterna under samma dag, upp till dig.  Alla 
barn mellan 9-16 år är välkomna.  Medtag 
ombyte, vattenflaska, frukt eller macka för att 
ha gott om energi.  Välkommen!


