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vecka 24 - Sommarkulturhuset 51:an
Måndag 13/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-16
Prova-på-dag på Kulturskolan!
Kom och träffa Kulturskolans lärare och testa på dans, teater och alla våra
instrument.
Tid: 16.00-18.00
Plats: Kulturskolan på plan 2 och stora salen

Digital bokcirkel
Vi diskuterar Konferensen av Mats Strandberg. Vill du vara med? Sök upp
Lessebobibblans bokcirkel på Facebook och skicka en begäran om att gå med.
Plats: Facebook Pågår: 13/6-16/6

Tisdag 14/6 - BIBLIOTEKET stängt på grund av utbildning
Prova på Yoga
Eva-Karin Norberg från Yoganista Studio leder passet. Medtag gärna egen
yogamatta, finns ett fåtal att låna vid behov.
Tid: 11.00-12.00
Plats: Innegården eller stora salen
Ålder: från 15 år Anmälan

Måla med akrylfärg
Konst– och hantverksgruppen leder workshop i målning.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Bibliotekets foajé
Ålder: från 12 år

Föreställningen – ”Känslokompisar”
Kulturskolans egna pedagoger på fiol och cello, Myrte och Adisa, bjuder på ett
program där de visar sina instrument och spelar några klassiska pärlor som är
medryckande och enkla för publiken att ta till sig. De kommer också blanda in
sånger och låtar där barnen får sjunga med och göra rörelser.
Tid: 16.00-17.00
Plats: Stora salen

2

Bowling – Fritidsgården
Tid: 17.00-21.00
Plats: Hovmantorps bowlinghall
Ålder: för er födda år 2006, 2007 och 2008

Onsdag 15/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-16
Boule
Prova på att spela Boule. Det bjuds på fika!
Tid: 10.00-12.00
Plats: Boulebanan 51:ans baksida
Ålder: från ca 10 år och uppåt

Odla tillsammans
Vi påbörjar ett odlingsprojekt. Vad kommer att växa - kan vi få baksidan att
blomstra?
Tid: 10.00-15.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna

Sagoyoga
Biblioteket berättar en saga och tillsammans gör vi lätta yogaövningar.
Tid: 10.30-11.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: ca 2-8 år

Prova på biljard
ABF Kronoberg bjuder in till biljardspel för lite olika åldrar.
Tid: 13.00-15.00
Ålder: 11-16 år, drop-in
Plats: Källaren
Tid: 17.00-20.00
Ålder: 17-25 år, drop-in
Plats: Källaren
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Trollerishow med Magic Markus
Kom och se Magic Markus, svensk mästare i barn- och salongsmagi!
Showen innehåller mycket skoj och skratt och det finns något i showen som
passar alla åldrar.
Tid: 16.00-17.00
Plats: Stora salen
Ålder: alla är välkomna

Torsdag 16/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 13-18
Bokbingo
Biblioteket bjuder på bingospel med boktwist.
Det bjuds på fika!
Tid: 10.30-11.30
Plats: Pelarsalen
Ålder: Vuxen Anmälan

Hemslöjden - Tygtryck
Tryck på tyg. Tyg får ni på plats eller så tar ni med eget.
Tid: drop-in mellan 14.00-17.00
Plats: Vardagsrummet
Ålder: från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Kväll på fritidsgården
Turnering 4 i rad och annat kul.
Tid: 17.00-21.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: för er födda 2006, 2007 och 2008

Fredag 17/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-15
Odla tillsammans
Vi jobbar vidare med odlingsprojektet. Vad kommer att växa - kan vi få baksidan
att blomstra?
Tid: 10.00-15.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna
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Makerbuss - Lego Spike Prime
En minibuss kommer lastad med teknik. Vi bygger grejer av lego och testar sedan
att programmera det tillsammans.
Tid: 10.00-12.00
Plats: Baksidan av 51:an
Ålder: 10-13 år Anmälan

Kubb
Fritidsgården bjuder in till kubbspel.
Tid: 12.30-15.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: från 10 år uppåt

vecka 25 - Sommarkulturhuset 51:an
Måndag 20/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-16
Odla tillsammans
Vi jobbar vidare med odlingsprojektet. Vad kommer att växa - kan vi få baksidan
att blomstra?
Tid: 10.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna

Tipspromenad
Fritidsgården ordnar tipspromenad. Mer info kommer.
Tid: 11.00
Plats: Runt Kulturhuset 51:an

Prova på målning med kol och akvarell
ABF Kronoberg leder workshop i målning.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Vardagsdagsrummet
Ålder: 13-25 år, drop-in
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Hemslöjden
Gör ett eget djur i trä.
Tid: drop–in mellan 13.00-15.00
Obs! Plats: Kosta hembygdsförening
Ålder: från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Prova på Thaiboxnig
Välkomna och prova på Thaiboxning tillsammans med Kosta Kampakademi
under ledning av huvudtränare Johan Åkerberg som har över 30 års erfarenhet
av kampsport. Inga förkunskaper krävs
Tid: 13.00-14.00, drop-in.
Plats: Stora salen
Ålder: från 10 år och uppåt

Tisdag 21/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-13
Prova på Yoga
Eva-Karin Norberg från Yoganista Studio leder passet.
Medtag gärna egen yogamatta,
finns ett fåtal att låna vid behov.
Tid: 11.00-12.00
Plats: Innegården eller stora salen
Ålder: från 15 år Anmälan

Tipspromenad - vinnare koras och prisutdelning
Fritidsgårdens tipspromenad från 20/6 avslutas.
Tid: 13.00 Plats: Baksidan på 51:an

Lekar från förr
Christer Lindqvist från Hovmantorp lär ut lekar från förr i tiden.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Baksidan på 51:an
Ålder: från 6 år, vuxna är välkomna.
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Måla med akrylfärg
Konst– och hantverksgruppen leder workshop i målning.
Tid: 13.00-16.00
Plats: Bibliotekets foajé
Ålder: från 12 år

Hemslöjden -Syslöjd
Sy något av tyg eller gör ett smycke.
Tid: drop-in mellan 14.00-17.00
Plats: Vardagsrummet
Ålder: från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Bowling - Fritidsgården
Tid: 17.00-21.00
Plats: Hovmantorps bowlinghall
Ålder: för er födda år 2006, 2007 och 2008

Onsdag 22/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-16
Odla tillsammans
Vi jobbar vidare med odlingsprojektet. Vad kommer att växa - kan vi få baksidan
att blomstra?
Tid: 10.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna

Sagoyoga
Biblioteket berättar en saga och tillsammans gör vi lätta yogaövningar.
Tid: 10.30-11.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: ca 2-8 år
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Prova på biljard
ABF Kronoberg bjuder in till biljardspel för lite olika åldrar.
Tid: 13.00-15.00
Ålder: 11-16 år, drop-in
Plats: Källaren
Tid: 17.00-20.00
Ålder: 17-25 år, drop-in
Plats: Källaren

Midsommarstång
Av och med något ska vi tillsammans göra en midsommarstång till Kulturhuset.
Tid: vi börjar 11.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna

Torsdag 23/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 13-18
Smygstart av midsommar
Dans och lekar runt midsommarstången.
Tid: 11.00
Plats: 51:ans baksida
Ålder: alla är välkomna

Prova på Thaiboxnig
Välkomna och prova på Thaiboxning tillsammans med Kosta Kampakademi
under ledning av huvudtränare Johan Åkerberg som har över 30 års erfarenhet
av kampsport. Inga förkunskaper krävs
Tid: 13.00-14.00, drop-in.
Plats: Stora salen
Ålder: från 10 år och uppåt
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Lär dig grunder i musikstudion
ABF Kronoberg visar grunderna i hur du kan
spela in och redigera musik.
Tid: 14.00-16.00
Ålder: 13-17 år, Anmälan
Plats: Studio 51 – Källaren
Tid: 16.00-18.00
Ålder: 18-25 år Anmälan
Plats: Studio 51 - Källaren

Fredag 24/6
Midsommarafton
För information om midsommarfiranden i Lessebo kommun se:
evenemangskalendern på lessebo.se

Glad midsommar!
vecka 26 - Sommarkulturhuset 51:an
Måndag 27/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-16
Hemslöjden - Återbruk
Slöjda med ”skräp”.
Tid: drop–in mellan 13.00-15.00
Obs! Plats: Kosta hembygdsförening
Ålder: Från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Prova på gitarr
Du får testa att spela gitarr.
Arrangör: ABF Kronoberg
Tid: 13.00-16.00
Plats: Stora salen
Ålder: 13-25 år, drop-in
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Motorträff
Alla motorintresserade är välkomna på träff. Från A-traktorer till veteranbilar och
allt däremellan. Kom med ditt fordon och träffa andra fordonsintresserade.
Kulturhuset bjuder på korv.
Tid: 17.30-ca 20.00
Plats: Baksidan på 51:an.
Obs! Ställs in vid dåligt väder.

Tisdag 28/6
Bridgertondans
Prova på Empirdans inspirerad från litteraturens Jane Austen och Familjen
Bridgerton. Inga förkunskaper krävs
Tid: 10.00-12.00
Plats: Stora salen
Ålder: Vuxen

Prova på biljard
ABF Kronoberg bjuder in till biljardspel.
Tid: 13.00-17.00
Plats: Källaren
Ålder: 11-25 år, drop-in

Hemslöjden - Trådslöjd
Gör din egen lilla visp
Tid: drop-in mellan 14.00-17.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: Från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Bowling – Fritidsgården
Tid: 17.00-21.00
Plats: Hovmantorps bowlinghall
Ålder: för er födda år 2006, 2007 och 2008
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Onsdag 29/6 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-18
Boule
Prova på att spela Boule. Det bjuds på fika!
Tid: 10.00-12.00
Plats: Boulebanan 51:ans baksida
Ålder: från ca 10 år och uppåt

Litteraturquiz
Biblioteket bjuder in till frågetävling med bokfokus. Det bjuds på fika!
Obs! Medtag en mobiltelefon
Tid: 10.30-11.30
Plats: Pelarsalen
Ålder: Vuxen Anmälan

Sagoyoga
Biblioteket berättar en saga och tillsammans gör vi lätta yogaövningar.
Tid: 10.30-11.00
Plats: Stora salen
Ålder: ca 2-8 år

Lär dig grunder i musikstudion
ABF Kronoberg visar grunderna i hur du kan spela in och redigera musik.
Tid: 14.00-16.00
Ålder: 13-17 år, Anmälan
Plats: Studio 51 - Källaren
Tid: 16.00-18.00
Ålder: 18-25 år Anmälan
Plats: Studio 51 – Källaren

Bakluckeloppis
Saker att sälja? Vi provar loppis på baksidan av Kulturhuset. Obs! Boka bilplats
via biblioteket och kom kl. 13.00. Plats för loppisplatser utan bil finns - medtag
eget bord.
Tid: 13.30-18.00
Plats: 51:ans parkering
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Skräpskulpturbygge med Kerstin Björk
Vi går på skattjakt och samlar in skräp, pinnar och andra spännande saker och
bygger ihop dem till skulpturer.
Vi provar oss fram och upptäcker möjligheter med olika material och verktyg.
Tid: 13.00-17.00
Plats: 51:ans innegård
Ålder: från 7 år Anmälan Arrangör: Kulturvagnen

Torsdag 30/6
Naturlig färgning med Sabina Ostermark
Tvådagars workshop i växtfärgning. Fokus är på färgskalan som finns i mötet
med tanninrika växter och järn. Vi arbetar med olika tekniker i förberedelserna
som vikningar, sömnad, motstånd och lär oss om kemin och magin som är
växtfärgning. Allt material finns på plats och är gratis. Obs! Oömma kläder är att
föredra!
Tid: 13.00-18.00 med fikapaus
Plats: 51:ans innegård
Ålder: från 7 år och uppåt Anmälan
Arrangör: Kulturvagnen

Lär dig starta en podd
ABF Kronoberg visar grunderna i hur du kan spela in och redigera en poddcast.

Tid: 13.00-17.00 - uppdelat i pass på 1 timme.
Plats: Poddstudio 51
Ålder: 13-25 år, Anmälan

Öppen scen - Open mic
Spela en låt, sjung en sång, läs en dikt eller framför en dans. Ljud och ljus finns
på plats, ta med eget instrument om du behöver.
Tid: 18.00-20.00
Plats: Stora salen
Ålder: Alla åldrar välkomna (begränsad scentid/deltagare)
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Kväll på fritidsgården
Tid: 17.00-21.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: födda 2006, 2007 och 2008

Fredag 1/7 - BIBLIOTEKET ÖPPET 10-15
Naturlig färgning med Sabina Ostermark
Vi arbetar med olika tekniker i förberedelserna och lär oss om kemin och magin
som är växtfärgning.
Obs! Oömma kläder är att föredra!
Tid: 10.00-15.00 med fikapaus
Plats: 51:ans innegård
Ålder: från 7 år och uppåt Anmälan
Arrangör: Kulturvagnen

Hemslöjden - Väv utan vävstol
Tid: drop–in mellan 10.00-12.00
Obs! Plats: Lessebo hembygdsförening - Lessebo museum
Ålder: från 10 år, yngre i vuxet sällskap

Lördag 2/7
Gamingkväll
ABF Kronoberg bjuder in till en kväll för alla gamers. PS4 och Nintendo Switch
finns på plats för till exempel FIFA, NHL och MarioKart. Ta gärna med egen dator
för onlinespel. Några få datorer finns att låna.
Tid: 18.00-23.00
Plats: Pelarsalen
Ålder: 13-17 år, Anmälan
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Mer tips
Instrumentbygge med Johannes Bergmark
Bygg musikinstrument och upptäck hur du kan göra ljud och musik med allt! Du
kommer att få möjlighet att undersöka olika materials och föremåls
ljudmöjligheter och även uppfinna och bygga nya musikinstrument med hjälp av
de material som finns att tillgå. Ta gärna med egna intressanta föremål eller
material hemifrån, eller saker du hittar på vägen hit.
När: 27 juli, kl. 13–18 Plats: 51:ans innegård
Ålder: från 10 år och uppåt Anmälan

Bug Punk med Jan Carleklev
I workshopen BugPunk kommer vi med hjälp av enkla elektroniska komponenter
bygga instrument som kan låta på många olika sätt. Framför allt kan de låta som
insekter! Vi kommer att arbeta med elektronik, musik och biologi på samma
gång.
När: 4 augusti, kl. 13-16 Plats: Lessebo camping
Ålder: från 10 år
Anmälan till denna workshop görs till:
kontakt@kultur-vagnen.se

Tidssnurr i Kosta - Musikteater för barn
Kan man somna på 1700-talet och vakna år 2022? Det är vad som hände Kostas
grundare. Hur hamnade dom här och hur tar dom sig tillbaka?
När: onsdag till söndag kl 12.00, under perioden 9/7 - 21/8.
Plats: Hembygdsparken vid Museet Gamla Kosta

Sommarskoj som fotograf
Du som är 6-15år får med ledarhjälp fotografera, redigera bilder och lägga ut
dem på sociala medier under sommarlovet. Vi finns i de fyra tätorterna. Du blir
medlem i klubben och får låna en kamera. Anmäl dig till Jodi Alkilani 0760863381 eller Kajsa Lundstedt 072-5541005
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Prova på att segla, paddla och ro i Hovmantorp.
Vi kör fyra pass per vardag, med start klockan 11.30, 13.00, 14.30 och 16.00 från
20 juni till 1 juli.
Det är gratis för födda 2007 till 2016, kostar 100kr för födda 2002 till 2006 och
200kr för äldre. Du blir medlem och kan delta i nio dagar.
Först behöver du uppge fullständigt personnummer, adress och telefon.
Hovmantorps Segelsällskap 070-3057544

Lessebo Discgolfbana
9 håls bana för frisbeegolf bakom Hackebackeskolan vid utegymmet är under
uppbyggnad, men går bra att använda redan nu.

Cirkus Gaston & Caligari
En clowninspirerad cirkusföreställning som lockar till glada skratt och vilda
applåder. Rek. 3-9 år.
Onsdag 6 juli, kl. 10 Plats: Gökaskratt,Hovmantorp
Volter och Ampere
Vad är energi? Hur använder vi den? Volter och Ampere är en energifylld dansoch musikföreställning som motiverar och inspirerar till energisparande.
Rek 6-9 år
Onsdag 20 juli, kl. 10
Plats: Kulturhuset 51:an, Lessebo
Magisk Cirkus
Med nya, spännande och roliga nummer, magi, humor, jonglering, verbal graffiti
och fysisk komik med improvisation. Ni får också se akrobaten Rek 3-10 år.
Tisdag 26 juli, kl. 15
Plats: Carlssons lada, Kosta
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