Barnkalaset fredag 12 juli
Aktiviteter i Herrgårdsparken kl. 12-19.30
Pågår hela sommaren på Torsby bibliotek!
Sommarboken vänder sig till dig mellan 8 och 12 år.
Gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat
på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteket
ordnar träffar under sommaren där alla får vara
med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser!
I sommar är äventyraren och fridykaren Annelie
Pompe ambassadör för Sommarboken. Årets tema
är "Under ytan".
Torsby biblioteks sommarboksträffar:
27 juni kl. 10.30 Kallnäs
18 juli kl.10.30 Kallnäs
15 augusti kl.12.30 Holmesskolan
Sista sommarboksträffen med författarbesök av
Dan Höjer. Dan har bl.a. skrivit Cirkusdeckarna,
Arkeologdeckarna, Strumpmannen.
Hämta sommarbokenhäftet på biblioteket eller
ladda ner det här: bibliotekvarmland.se
Lämna in ifyllt häfte till biblioteket så får du en bok.
Du deltar samtidigt i utlottning av biobiljetter.
Följ Sommarboken på: barnensbibliotek.se
Och Instagram: sommarboken.se

• Ponnyridning
• Ta hand om hästar och hästskokastning
• Scouterna visar knopar och hur du bygger
utekök
• Fri Form med skapande för barn
• Torsby Brukshundsklubb med sina hundar
visar lydnad, agility och nosework
• Fisketävling, starta när du vill, alla får pris
• Skattjakt, där alla får pris
• Hinderbana 22 meter lång
• Spiderman leker med barnen
• Fototävling med mobilkameran
• Gör ditt eget bokomslag med hjälp av
green screen teknik

2019

Talanggala för barn & ungdom kl. 16.15-19.30
Alla mellan 5 och 15 år kan delta med sång, dans,
spela instrument eller annan uppträdande och alla
som deltar får pris. Föranmäl namn, ålder och
telefon till: peter.jonsson@torsby.se
Sebastian Walldén, Idolvinnaren 2018
Gratis konsert kl. 19.00.
Serveringstältet har barnanpassad meny

Vid frågor, kontakta oss gärna:
Torsby bibliotek tel. 0560-161 08
e-post: torsby.bibliotek@torsby.se

Författaren Dan Höjer

Sommarlov
Torsby kommun

Arr. Visit Värmland och iTorsby

Gratis aktiviteter för barn och unga

HIP HOP
Danscamp
Gratis bad 26 juni-22 augusti
500 st. gratis bad på TorsbyBadet och
Sysslebäcksbadet
För dig som är 5-15 år
Först till kvarn

6 augusti till 8 augusti

Vill du prova på
akrobatik, clowneri och lindans?
Då är cirkusskolan något för dig som
är 8 år och äldre.
Kulturskolans danslokal, Frykenskolan
kl. 12-13, 6-9 år
kl. 13-14.30, 10-12 år
kl. 14.30-16, Högst/Gym.

17-20 juni, Holmeshallen, Torsby
kl. 09.30-12.30
12-16 augusti, GA-hallen Sysslebäck
kl. 09.30-12.30
Cirkusskolan pågår måndag till torsdag, samma tid
varje dag och avlutas med en föreställning där barnen
visar sina nära och kära vad de lärt sig.
Föranmälan till Torsby bibliotek:
tel. 0560-161 08, torsby.bibliotek@torsby.se
Sysslebäcks bibliotek:
tel: 0560-166 44, sysslebacks.bibliotek@torsby.se

Sommarlovsaktiviteter vid
Sysslebäcksbadet

Ledare: Ana Strandberg & André Forsström

5-6 augusti kl. 10-14

Begränsat antal platser!
Anmälan på tel: 070-688 65 16,
kulturskolan@torsby.se

Lekar, bollsporter och bad
Föranmälan till Sysslebäcksbadet:
tel: 0560-166 36, sysslebacksbadet@torsby.se

