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Höstlovsaktiviteter i Sotenäs 2021 genomförs och samordnas
av Kultur & Fritid i samarbete med föreningar och andra aktörer i
kommunen och innehållet består av allt från skapande verksamhet
och aktiviteter med fokus på rörelse.
Alla barn och unga som anmäler sig till aktiviteterna är försäkrade av
Sotenäs kommun. Aktiviteternas primära målgrupp är barn och unga
som är folkbokförda i kommunen.
Anmälan/avanmälan
Anmälningstiden är individuell för varje aktivitet och står angiven
under varje enskild aktivitet. All anmälan sker via webbplatsen
www.aktiviteter-sotenas.se. Avanmälan sker till respektive aktivitets
kontaktperson via sms eller samtal. Om man inte avanmäler sig innan
aktiviteten debiteras man med en avgift om 200 kr.
Covid-19
Allt med att restriktioner och riktlinjer kopplade till Covid-19 lättat
har vi kunnat utöka aktiviteterna vad gäller deltagarantal och andra
begränsade parametrar. Samtidigt vill vi förhålla oss fortsatt försiktiga
och med alla möjliga medel begränsa smittspridningen. Vi förväntar
oss därför att du som anmäler dig följer detta och tvättar händerna
och avanmäler vid minsta sjukdomssymptom.
Vi förbehåller oss därför rätten att ställa in eller flytta aktiviteter.
Detta meddelas då via sms till det nummer som uppgetts i anmälan.
Vi på Kultur och fritid i Sotenäs vill därmed önska alla barn och unga
ett fint höstlov!

Varma hälsningar,

SÖNDAG 31 OKTOBER
HÖSTLOVSBIO:
LILLA SPÖKET LABAN
KL
KL 13-13.45
13-13.45

Välkommen på höstlovsbio på Kulturhuset Hav & Land och filmen Lilla Spöket Laban.
Du som anmäler dig bjuds utöver ett gratis biobesök också på popcorn och dricka.
Uppge bara ditt namn i receptionen på Kulturhuset. Föranmälan krävs alltså!
Ålder 3-10 år
Antal platser 20
Sista anmälningsdag 29 oktober
Kontakt Joakim Linder, 0702087680
Arrangör Kultur & Fritid
Plats Kulturhuset Hav & Land, Hunnebo

MÅNDAG 1 NOVEMBER
SLEEPOVER ABBAGÅRDEN
KL 17-11

Övernattning på Abbagården med halloween-pyssel, pumpakarvning, matlagning
och filmmys. Vi ordnar med sovplatser och allt därtill. Middag och frukost ingår. Ta
med tandborste, glatt humör och om ni vill ha något speciellt snacks. Föranmälan
krävs!
Ålder 11-16 ÅR

Antal platser 15
Sista anmälningsdag 31 oktober
Kontakt JOHAN HEDIN, 0702454844
Arrangör SOTENÄS FRITIDSGÅRDAR
Plats ABBAGÅRDEN, KUNGSHAMN
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TISDAG 2 NOVEMBER
SKRÄCKKVÄLL PÅ BIBBLAN:
FILMKVÄLL
KL 18-20

Höstlovets filmkväll bjuder på en film om en välkänd monsteragent från
barnlitteraturens spökiga värld. Självklart bjuds det på dricka, popcorn samt frukt
under filmvisningen. Har du vad som krävs för att bli en monsteragent?
Ålder 9-13 år
Antal platser 15
Sista anmälningsdag 1 november
Kontakt Kungshamns bibliotek, 0523664654
Arrangör Sotenäs KOMMUNBIBLIOTEK
Plats nedsläckt KUNGSHAMNS BIBLIOTEK

SKRÄCKKVÄLL PÅ BIBBLAN:
PHASMOPHOBIA
KL
KL 18-20
18-20

Är du redo för höstens läskigaste och roligaste aktivitet? Testa på att spela spelet
Phasmophobia på Kungshamns bibliotek och se om du har vad som krävs för att bli
en spökdetektiv med hjälp från vårt egna proffs Emil. Phasmophobia är ett spel där
upp till 4 personer utgör ett lag som ska ta redo på så mycket som möjligt om de
paranormala aktiviteterna och därefter kunna bestämma vilken typ av spöke som
hemsöker byggnaden ni befinner er i. Med hjälp av bla videokameror, termometrar
och UV-ficklampor är det upp till dig och ditt lag att klara av uppgifterna.
Ålder 13 - 17 år
Antal platser 8
Sista anmälningsdag 1 november
Kontakt emil andersson 0523-664654
Arrangör Sotenäs KOMMUNBIBLIOTEK
Plats nedsläckt KUNGSHAMNS BIBLIOTEK
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ONSDAG 3 NOVEMBER
POKÉNAD:
HALLOWEEN EDITION
KL 15.30-17.30

Följ med proffset Emil på höstlovets Pokénad i Hunnebostrand.
Kom och fånga nya pokémons med oss och upptäck alla roligheter under
Pokémon GO Halloween 2021. Spöka gärna ut dig eller varför inte klä ut dig till din
favoritpokémon? Ficklampa vid behov och kläder efter väder!
Ålder
Antal platser
Sista anmälningsdag
Kontakt

9 - 13 år
12
2 november
emil andersson, 0523-664654

Arrangör Sotenäs KOMMUNBIBLIOTEK
Plats Kulturhuset hav & land, hunnebo

HÖSTLOVSBIO:
FAMILJEN ADDAMS 2
KL
KL 16-17.30
16-17.30

Välkommen på höstlovsbio på Kulturhuset Hav & Land och filmen Familjen Addams 2.
Du som anmäler dig bjuds utöver ett gratis biobesök också på popcorn och dricka.
Uppge bara ditt namn i receptionen på Kulturhuset. Föranmälan krävs alltså!
Ålder 7 - 15 år
Antal platser 20
Sista anmälningsdag 2 november
Kontakt Joakim Linder, 0702087680
Arrangör Kultur & Fritid
Plats Kulturhuset Hav & Land, Hunnebostrand
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TORSDAG 4 NOVEMBER
SPÖKPROMENAD PÅ BIBBLAN
KL 18.00-19.30

Årets skräckkväll tar oss till ett nedsläckt bibliotek där en spöklig tipspromenad väntar
på att avklaras av de modigaste barnen.
Ta med egen ficklampa eller lykta och spöka gärna ut dig, kanske just DU lyckas med
att bli läskigare än bibliotekets spökpersonal?
Efter den spökliga tipspromenaden utlovas fika för alla deltagande!
Ålder 7 - 11 år
Antal platser obegränsat
Sista anmälningsdag ingen föranmälan
Kontakt Kungshamns bibliotek, 0523664654
Arrangör Sotenäs KOMMUNBIBLIOTEK
Plats nedsläckt KUNGSHAMNS BIBLIOTEK

HÖSTLOVSBIO:
RON RÖR OM
KL 16-18

Välkommen på höstlovsbio på Kulturhuset Hav & Land och filmen Ron rör om. Du
som anmäler dig bjuds utöver ett gratis biobesök också på popcorn och dricka.
Uppge bara ditt namn i receptionen på Kulturhuset. Föranmälan krävs alltså!
Ålder 7 - 15 år
Antal platser 20
Sista anmälningsdag 3 november
Kontakt Joakim Linder, 0702087680
Arrangör Kultur & Fritid
Plats Kulturhuset Hav & Land, Hunnebostrand
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FREDAG 5 NOVEMBER

KL 8-14
Häng med oss fritidsledare till Hop N’ Pop i Trollhättan fredagen den 5 november.
Under 2,5 h maxar vi allt som trampolinparken har att erbjuda - rutchkanor,
dodgeball, klätterväggar, obstacle course, airtrack osv. Bussen plockar upp på två
ställen och du kan hoppa på vart du vill - antingen Hälsans hus i Kungshamn kl 8.15
eller Hunneboskolan 8.30. Vi beräknas vara tillbaka i Sotenäs runt kl 14.00.Vi bjuder
på fika på bussen. Föranmälan krävs!
Ålder 11 - 17 år
Antal platser 30
Sista anmälningsdag 4 november
Kontakt johan hedin, 0702454844
Arrangör Sotenäs fritidsgårdar
Plats hop n’ pop, trollhättan
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HÖ STLOVSK UL

TISDAG 2 NOVEMBER KL. 11-15

SOTENÄS IDROTTSHALL - FRI ENTRE!
HOPPBORGAR
HINDERBANA
HOPPMATTA
LARVRACE
SKEPPET
LÄMPLIGT FÖR BARN FRÅN 1 ÅR OCH UPPÅT

På höstlovet erbjuder vi på Tumlaren kostnadsfri virtuell
träning för dig som är skolungdom i sotenäs kommun.
Välkommen att delta följande pass:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

11.00-11.30
11.00-11.30
14.00-14.30
14.00-14.30

