LOVPROGRAM
WWW.HOGANAS.SE/LOV
HELA SOMMAREN, OLIKA VECKOR
PROVA PÅ ATT SPELA GOLF
Mölle GK ordnar sommarspel med tre olika grupper för
barn och unga, minigrupp 4-6 år, knattegrupp 7-12 år och
juniorgrupp 13-20 år. Sommarspelet pågår under flera olika
veckor. Läs mer och anmäl dig på Mölle GK:s hemsida.
PLATS: Mölle GK, Italienska vägen 215, Mölle.
ÅLDER: Olika åldersgrupper, från 4 – 20 år.
ENTRÉ: Det kostar att delta, läs mer om pris på hemsidan.
ANMÄLAN: Anmäl dig via Mölle GK:s hemsida.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Mölle GK, www.mollegk.se
HELA SOMMARLOVET
SEGLARSKOLA I LERBERGET, LERBERGETS
SEGELSÄLLSKAP
Seglarskola för barn, ungdomar och vuxna, nybörjare och
fortsättare i Optimistjolle, RS Feva, Laser och C55.
PLATS: Lerbergets Hamn
ÅLDER: Från 6 år
MER INFO OCH ANMÄLAN: www.lerss.se
ARRANGÖR: Lerbergets Segelsällskap
13–24 JUNI, 13.00–17.00
PROVA VATTENPOLO
Vi erbjuder alla barn att prova vattenpolo. Det enda kravet är
att du kan simma.
Aktiviteten är väderberoende och genomförs vid fint väder.
PLATS: Kvickbadet, utomhus.
ÅLDER: 8-15 år.
Ingen entréavgift och ingen anmälan.
ARRANGÖR: Föreningen Vattenpoolarna Höganäs Ängelholm. vattenpoolarna@vattenpoolarna.se
https://www.svenskalag.se/vattenpoolarna
15 JUNI–15 AUGUSTI
SKRIVARTÄVLING, TEMA ”HEMESTER”
Vässa pennan och delta i skrivartävlingen med tema
”hemester”. Formen är fri, du kan skriva en dikt, en novell
eller ett drama. ”Hemester” betyder att ha semester nära där
man bor, i Kullabygden, till exempel. Vad kan vara bra med
att ”hemestra”? Hur ser den perfekta ”hemester-dagen” ut? Du
skriver precis vad du vill, som kan kopplas till ”hemester”. Fina
priser finns att vinna! Lycka till!
PLATS: På egen hand.
ÅLDER: Tre ålderskategorier, 6-10 år, 11-15 år och 16-20 år.
KOSTNAD: Det är gratis att vara med.
ANMÄLAN: Skicka in ditt bidrag till rebecka.hansen@
hoganas.se Skriv ditt namn, din ålder och en mejladress som vi
når dig på. Bidraget får vara max 3 A4-sidor långt.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen
15 JUNI–15 AUGUSTI - ALLA VARDAGAR
GRATIS BOWLING FÖR BARN OCH UNGA
PLATS: Höganäs Bowling vid sportcentret, Friluftsvägen 2,
Höganäs.
ÅLDER: Barn och unga upp till 15 år. Max 4 personer per
sällskap för att följa covid 19-restriktionerna.
ANMÄLAN: Drop-in eller ring hallen för att kolla om det
finns lediga banor, telefon:
ARRANGÖR: Höganäs Bowling
16 JUNI–16 AUGUSTI
GRATIS INTRÄDE I SIMHALLEN FÖR BARN OCH
UNGA
PLATS: Simhallen, Höganäs Sportcenter
ÅLDER: 7 – 15 år samt folkbokförd i Höganäs Kommun. Barn
under 12 år i vuxens sällskap, simkunniga barn över 12 år får
bada själva.
BESTÄLLA KORT: Du beställer kort via kommunens hemsida
www.hoganas.se/minasidor i e-tjänsten ”Sommarkot simhall
2021”.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen

TORSDAG 17 JUNI 13.00–15.00
POSITIV WORKSHOP
En kreativ workshop där vi testar positivt tänkande på olika
sätt – hur kan vi tänka mer positivt och vad kan hjälpa oss att
tänka mer positivt när livet känns jobbigt?
PLATS: Vi ses utanför Höganäs
Bibliotek, Köpmansgatan 10, Höganäs.
ÅLDER: 10 - 19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att mejla
ericruuth@hoganas.se senast 14 juni.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth
kulturhus, Carina Lövstedt, www.hoganas.se/
ericruuthkulturhus
FREDAG 18 JUNI 13.00-16.00
WORKSHOP I SPOKEN WORD MED ELISOPHIE
ANDRÉE
EliSophie är manusförfattaren och poeten vars diktvideos blivit
virala ett flertal gånger och fått en halv miljon visningar. 2017
kom hennes debutbok ”Mitt namn är” hos Smockadoll förlag
som hyllades av läsare som kritiker. Var med på en workshop
där vi testar på att skriva spoken word och hur vi kan lyfta
poesin till något mer än bara en tryckt text. Spoken word är en
blandning mellan rap, poesi och stand up.
PLATS: Vi ses i caféet på Eric Ruuth Kulturhus, Långgatan 50,
Höganäs.
ÅLDER: åk 6-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmäl dig via mejl till liselotte@hsobookfest.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Höganäs
Summer Book Festival i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen, www.hsbookfest.se, liselotte@hsbookfest.
se
VECKA 25 ELLER 26
MÅNDAG–TORSDAG, 9.00–12.00
SOMMARIDROTTSSKOLAN
Häng med på sommaridrottsskolan, testa olika idrotter och
träffa nya vänner! Vi kör två grupper per vecka, med max. 20
barn per grupp. Vi bjuder på enkel fika.
PLATS: Höganäs Sportcenter, Friluftsvägen 10, Lerberget
ÅLDER: 9-12 år
KOSTNAD: 300 kronor. Betalas i receptionen med swish eller
kort.
ANMÄLAN: Du anmäler dig eller ditt barn i e-tjänsten
”Sommaridrottsskolan” som du hittar på Höganäs kommuns
hemsida www.hoganas.se/minasidor
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Kultur- och
fritidsförvaltningen
VECKA 25–26 & VECKA 28–29
LÄR DIG SEGLA!
Seglarskola nybörjare och fortsättningskurs i optimistjolle.
Välj mellan två olika perioder, vecka 25-26 eller
vecka 28-29. Kurserna är två veckor. Nybörjarkursen
är 9:00- 12:00 och fortsättningskurs 13.00-16.00
PLATS: Hamnen i Nyhamnsläge
NÄR: Vecka 25- 26 eller vecka 29- 29, nybörjarkurs 9-12,
fortsättningskurs 13-16
ÅLDER: Från årskurs 2 och uppåt, krav att kunna simma 200
m.
KOSTNAD: 1500 kr samt medlemskap, 200 per person eller
500 per familj.
ANMÄLAN: www.nyhamnsbyalag.se/rode-orm
ARRANGÖR: Röde Orm, seglarklubben i Nyhamnsläge.
VECKA 25–26 & VECKA 28–29
LÄR DIG ATT SEGLA TVÅMANSJOLLEN FEVA!
Storleksmässigt passar Feva perfekt för dig som blivit för stor
för optimistjolle.
PLATS: Hamnen i Nyhamnsläge
NÄR: Vecka 25- 26 eller vecka 28- 29, mån-ons 16.15-19.15
ÅLDER: Rekommenderad ålder 14 eller att du tagit
guldmärket i optimist.

KOSTNAD: 1500 kr samt medlemskap, 200 kr per person
eller 500 kr per familj.
ANMÄLAN: www.nyhamnsbyalag.se/rode-orm
ARRANGÖR: Röde Orm, seglarklubben i Nyhamnsläge.
MÅNDAG 21 JUNI–TISDAG 22 JUNI
10.00–14.00
DREJKURS FÖR UNGA
Under två dagar får kursdeltagarna lära sig grunderna i drejning
och beskickning på individuell nivå.
PLATS: Keramiskt center
ÅLDER: 13-18 år
KURSAVGIFT: 2 000 kr per deltagare
ANMÄLAN: verkstad@keramisktcenter.se
ARRANGÖR: Keramiskt center
https://keramisktcenter.se/
21 JUNI KL. 09.00–10.30 OCH 22 JUNI, 09.00–10.30
PROVA PÅ SKOGSMULLE – TILLSAMMANS
UPPTÄCKER VI NATUREN
Skogsmulle® är en Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet för
barn mellan 5–6 år. Barnen undersöker och upplever naturen
på ett nyfiket sätt och upptäcker på så sätt naturens vanligaste
växter och djur. Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen.
Att lära sig att vara aktsam i det lilla perspektivet, gör oss
medvetna om vår inverkan på naturen och grundlägger en
ekologisk förståelse. Vi bjuder på fika, ange ev. allergier vid
anmälan.
PLATS: Lerbergsskogen
ÅLDER: 6-7 år
ENTRÉ: Gratis.
ANMÄLAN: Skicka ett mejl senast den 15 juni
till: helsingborg@friluftsframjandet.se
ARRANGÖR OCH HEMSIDA:
Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden https://
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/
helsingborg/
21 JUNI, 11.00–12.30 OCH 22 JUNI, 11–12.30
PROVA PÅ STRÖVARE - SPÄNNANDE ÄVENTYR
UTAN TÄVLINGSINSLAG
Strövare är Friluftsfrämjandets verksamhet för barn från sju
till tio år. Här är alla välkomna att ta del av naturens äventyr,
i en tillåtande miljö utan de tävlingsinslag man hittar inom
idrotten. Strövare är helt enkelt en verksamhet där barnen
tillåts fortsätta leka och utvecklas samtidigt som de får allt
större friluftskunskap! Ange ev. allergier vid anmälan.
PLATS: Lerbergsskogen
ÅLDER: 8-10 år
ENTRÉ: Det är gratis att delta.
ANMÄLAN: Skicka ett mail senast den 15 juni
till: helsingborg@friluftsframjandet.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT:
Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden https://
www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/
helsingborg/
TORSDAGAR I SOMMAR
PROVA PÅ ORIENTERING I LERBERGSSKOGEN
Du kan välja bana som har olika svårighetsgrad och längd.
Du får instruktioner för att komma igång och du kan låna den
utrustning du behöver.
TID: Torsdagar med start mellan kl. 17.30 - 19.00
DATUM: 24 juni, 1 juli, 8 juli, 29 juli, 5 augusti samt 12
augusti
SAMLINGSPLATS: Lerbergsvägen söder om Berthas kiosk.
ÅLDER: 6-15 år. Ta gärna med en kompis eller en vuxen.
KOSTNAD: Utan kostnad, anmälan görs vid samlingsplatsen.
INFORMATION: lena.m.norrman@gmail.com
ARRANGÖR: IS Kullen
29 JUNI–2 JULI
CIRKUSSKOLA
Duo Danzeros Cirkusskola lär ut grunderna i akrobatik,
clowneri, enhjulscykling, jonglering och lindans. I år blir det en
Coronaanpassad variant med mindre grupper.
PLATS: Brukshallen, Centralgatan 25, Höganäs.
NÄR: Tisdag – fredag, 4 tillfällen. Grupp 1, 7-10 år, ses 09.0011.00, grupp 2, 11-13 år, ses 12.00-14.00. Max 15 barn per
grupp.
KOSTNAD: 300 kr.
ANMÄLAN: Anmäl dig via e-tjänsten ”Cirkusskola”
från via Höganäs kommuns hemsida www.
hoganas.se/minasidor Anmälan är bindande.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen

1 JUNI–31 AUGUSTI
HÖGANÄS BIBLIOTEK BJUDER IN TILL
SOMMARBOKEN
Läs fem böcker, fyll i sommarbokshäftet och få en bok som
pris. Du som läser sommarboken är också med i utlottning av
fina priser.
PLATS: Hämta sommarbokshäftet på ditt närmaste bibliotek.
ÅLDER: Du ska kunna läsa själv och så får du inte vara äldre
än 20 år.
VAD SKA JAG LÄSA: Precis vad du vill! Det viktigaste är att
det är böcker som du tycker
om och att de är lagom svåra.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekfh.se
ONSDAGARNA 16 JUNI, 23 JUNI & 30 JUNI
14.00–15.00
HÖGANÄS BIBLIOTEK BJUDER IN TILL BOKFIKA
Vi fikar och tipsar varandra om böcker vi vill läsa eller har läst.
PLATS: Höganäs Bibliotek. Vid fint väder sitter vi utomhus.
ÅLDER: 9-12 år
FRI ENTRÉ
ANMÄLAN: 042-33 73 70, biblioteket@hoganas.se. Meddela
eventuella allergier. Drop in i mån av plats.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen,
bibliotekfh.se
ER-SOMMAR
ER-Ung har aktiviteter hela sommarlovet! Fotboll, äventyr,
kajak, MTB, fiske, klättring, vildmarksmatlagning, spel, motor,
moppe, NERF, LAN, digital mötesplats, musikproduktionskurs, foto, skrivarverkstad, film, E-sport, frisbeegolf, kubb,
snack, baka, fritidsgård – och mycket mer! Vi tar hänsyn till
väder och vind och planerar efter det. Håll utkik på våra sociala
medier för närmare detaljer.
PLATS: Hela kommunen
ÅLDER: åk 6-19år
ENTRÉ: Gratis.
ANMÄLAN: Se varje aktivitets info.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus Instagram: eric_ruuth_kulturhus_ Facebook: @eric.kulturhus
TORSDAGAR 22 JUNI–6 AUGUSTI, 17.00 - 20.00
ER DIGITAL MÖTESPLATS
Varje torsdag finns en fritidsledare på plats i vår
Discordkanal. Det blir snack, frågor-och-svar,
quiz, spel, kortspel, med mera. Välkommen att
hänga med oss oavsett väder, vind, sjuka eller ork.
PLATS: ER-ungs Discordkanal
ÅLDER: åk6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Ingen anmälan
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
29 JUNI–7 AUGUSTI,
TISDAG TILL LÖRDAG 11.00–17.00
SNICKRA OCH PYSSLA PÅ BYGGLEKPLATSEN!
Välkommen till vår bygglekplats, en kreativ mötesplats där
du kan snickra, pyssla, skapa eller kanske låna kubb eller ett
bollspel? Det är bara att dyka upp!
PLATS: Bygglekplatsen finns vid skateparken vid Kullagymnasiet, Långarödsvägen 30, Höganäs.
ÅLDER: För alla åldrar.
ARRANGÖR: Samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen
TISDAG 29 JUNI, 10.00–22.00
12H-LAN JONSTORP
Vi säger som Dreamhack: En passion – många världar. I 12 timmar game:ar vi tillsammans. På eftermiddagen laddar vi upp med turneringar. Vi ses
kl.10.00 och hjälps åt att packa upp. Ta med matsäck.
PLATS: Jonstorps fritidsgård
ÅLDER: åk6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift. Begränsat antal platser.
ANMÄLAN: Anmälan senast 28 juni till ericruuth@hoganas.
se. Eventuell avbokning sker 24h innan eventstart. Om ingen
avbokning gjorts och deltagaren ej kommer debiteras 300 kr.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
ONSDAG 30 JUNI, 13.00-17.00
AKTIVITETSDAG MED ALLA KAN IF & ER-UNG
Vill du spela rullstolsbasket, fläskboll eller köra en hinderbana? Både för dig som är rullstolsburen men också
för dig som vill prova på! Det finns rullstolar att låna.
Alla spelar tillsammans! Man kan också spela fris-

beegolf, pickleball, gå en ordjakt och måla på stenar.
PLATS: Kvickbadet
ÅLDER: Alla är välkomna!
ENTRÉ: Ingen avgift.
ANMÄLAN: Drop-in
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Idrottsföreningen Alla Kan
och Eric Ruuth Kulturhus, www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
2 JULI–25 JULI, FREDAG–SÖNDAG, 13.00–16.00
FÅGELSKRÄMMA OCH KÄR - LEK - EN WORKSHOP
PÅ BLÅ HALLEN
Välkomna på en fyra veckor lång helgworkshop i sommar på
Blå Hallen i Höganäs. Konstnär och konstpedagog Gertrud
Alfredsson kommer hålla i en workshop där främst barn och
ungdomar får delta tillsammans med henne och bygga en gigantisk 6 meter hög skulptur och fågelskrämma. Alla barn får
göra egna fågelskrämmor i mindre format, material: gips, trä,
ståltråd och hö.
PLATS: Vi kommer hålla till utomhus på baksidan av Blå Hallen, Bruksgatan 46, Höganäs.
ÅLDER: Barn och unga. OBS! Gertrud kan ej ta hand om de
mindre barnen men däremot är vuxna välkomna att hjälpa dem
och delta.
ANMÄLAN OCH ENTRÉ: Det är gratis och drop in mellan
kl.13.00 – 16.00 fredag – söndag. Oömma kläder är att föredra.
ARRANGÖR: Gertrud Alfredsson, Det goda livet.
MÅNDAG 5 JULI–FREDAG 9 JULI, 9.30–12.00
STARKA TJEJER
Missa inte sommarens hälsokurs för tjejer! Under
kursen träffar du nya kompisar, lär dig mer om hälsa, testar olika träningsformer, fikar och har det mysigt. Vi bjuder på frukt. Ta gärna med en vattenflaska.
PLATS: Höganäs Sportcenter, Friluftsvägen 10, Lerberget
ÅLDER: För tjejer i åldern 9-12 år.
ENTRÉ: Det är gratis att delta.
ANMÄLAN: Begränsat antal platser. Du anmäler dig i
e-tjänsten ”Starka tjejer” som du hittar på Höganäs kommuns hemsida www.hoganas.se/minasidor senast 28 juni.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Kultur- och fritidsförvaltningen, linda.franzon@hoganas.se
5 JULI–9 JULI, 9.00–12.00
SEGLING TILLGÄNGLIG FÖR ALLA
En introduktion i segling och båtliv för personer med olika
typer av funktionsnedsättning. Det finns specialanpassade båtar
och personlift i hamnen så att man kan komma ner i båten
även om man har svårt att röra sig.
PLATS: Lerbergets hamn
ÅLDER: Från 9 år
ENTRÉ: Kostnad.
MER INFO OCH ANMÄLAN: www.lerss.se
ARRANGÖR: Lerbergets Segelsällskap
5 JULI–9 JULI, 13.00–16.00
SEGLING TILLGÄNGLIG FÖR ALLA
En introduktion i segling och båtliv för utlandsfödda/nyanlända ungdomar.
PLATS: Lerbergets hamn
ÅLDER: Från 9 år
ENTRÉ: Gratis
MER INFO OCH ANMÄLAN: www.lerss.se
ARRANGÖR: Lerbergets Segelsällskap
TISDAG 6 JULI, 13.00–16.00
SOMMARPANELEN TESTAR SOMMARENS GODASTE
GLASSAR
Vi behöver din hjälp att utse sommarens godaste glassar! Vi
provsmakar olika glassar och sen bedömer vi dem – hur ser de
ut, hur smakar de och vilken blir favorit?
PLATS: Vi ses utanför Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10.
ÅLDER: Ungdomar 10 – 20 år.
KOSTNAD: Det är gratis att vara med.
ANMÄLAN: Anmäl dig till rebecka.hansen@hoganas.se senast
fredag 2 juli. Om du har några allergier, skriv det när du anmäler dig. Begränsat antal platser.
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen
ONSDAG 7 JULI–TORSDAG 8 JULI, 10.00–14.00
DREJKURS FÖR UNGA
Under två dagar får kursdeltagarna lära sig grunderna i drejning
och beskickning på individuell nivå.
PLATS: Keramiskt center
ÅLDER: 13-18 år
KURSAVGIFT: 2 000 kr per deltagare
ANMÄLAN: verkstad@keramisktcenter.se

ARRANGÖR: Keramiskt center
https://keramisktcenter.se/
ONSDAG 7 JULI 10.00-22.00
12H-LAN NYHAMN
Vi säger som Dreamhack: En passion – många
världar. I 12 timmar game:ar vi tillsammans. På
eftermiddagen laddar vi upp med turneringar. Vi ses
kl.10.00 och hjälps åt att packa upp. Ta med matsäck.
PLATS: Nyhamns fritidsgård
ÅLDER: åk6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift. Begränsat antal platser.
ANMÄLAN: Anmälan senast 6 juli till ericruuth@hoganas.
se. Eventuell avbokning sker 24h innan eventstart. Om ingen
avbokning gjorts och deltagaren ej kommer debiteras 300 kr.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
FREDAG 9 JULI, 13.00–17.00
SOMMARENS STORA SKATTJAKT
Hitta ledtrådarna, lista ut de hemliga koderna och lös
sommarens stora mysterium!
PLATS: Start utanför Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10.
ÅLDER: Barn och unga, den som inte får vistas i trafiken själv
ska ha en vuxen med sig.
KOSTNAD: Det är gratis att vara med.
ANMÄLAN: Anmäl dig till rebecka.hansen@hoganas.se
ARRANGÖR: Kultur- och fritidsförvaltningen
MÅNDAG 12 JULI, 13.00–16.00
WORKSHOP I FILMMANUS MED ELISOPHIE ANDRÉE +
FILMVISNING AV KORTFILMEN ”HILDA”
EliSophie Andrée är manusförfattare och poet och har en
kandidat i filmmanus från Stockholms dramatiska högskola
(2018 - 2021). Hennes kortfilm ”HILDA” (2021) handlar
om änglamakerskan Hilda Nilsson, Sveriges värsta kvinnliga
seriemördare. Hilda dömdes till döden år 1917 för att
ha mördat åtta små bebisar. Varmt välkommen först på
filmvisning av ”HILDA” samt en workshop i filmmanus. Vi
kommer gå igenom manuset till filmen och testa på att skriva
filmmanus själva.
PLATS: Vi ses i caféet på Eric Ruuth Kulturhus, Långgatan 50,
Höganäs.
ÅLDER: åk6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmäl dig via mejl till liselotte@hsbookfest.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Höganäs
Summer Book Festival i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen, www.hsbookfest.se, liselotte@hsbookfest.
se
MÅNDAG 12 JULI–ONSDAG 14 JULI, 10.00–12.00
SKULPTURKURS FÖR BARN
Under tre dagar samlas den lilla gruppen barn och får under
handledning skulptera. I kursen ingår ringling, tumning,
kavling och färgsättning.
PLATS: Keramiskt center
ÅLDER: 7-12 år
KURSAVGIFT: 1 500 kr per deltagare
KONTAKT OCH ANMÄLAN: verkstad@keramisktcenter.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Keramiskt center
https://keramisktcenter.se/
MÅNDAG 12 JULI–FREDAG 16 JULI, 14.00–15.00
DROP-IN TENNIS
Prova på och utveckla din tennis!
PLATS: Kullabygdens Tennis, Sporthallsvägen 15 Höganäs.
ÅLDER: 6-15 år
ENTRÉ: Gratis.
ANMÄLAN: Ingen anmälan behövs, Drop-In.
ARRANGÖR: Kullabygdens Tennis
13 JULI–16 JULI, 14.00–17.00
PROVA PÅ SEGLING OCH ANDRA VATTENSPORTER
Prova på Segling, Stand Up Paddle board, Kajakpaddling,
Vindsurfing.
PLATS: Lerbergets hamn
ÅLDER: Från 6 år
ENTRÉ: Gratis.
MER INFO OCH ANMÄLAN: www.lerss.se
ARRANGÖR: Lerbergets Segelsällskap

TISDAG–TORSDAG 13-14-15 JULI, 10.30-16.00
DANSLÄGER
Tre dagar fyllda med dans i olika former. Vi provar på olika
stilar: jazzdans, olika stilar inom streetdans och modern-nutida
dans. Innehållet anpassas till viss del efter gruppens intresse.
Lägret är för dig som har ett intresse för och vill utveckla din

dans oavsett kunskapsnivå. Ta med matsäck och mellanmål.
PLATS: Eric Ruuth kulturhus
ÅLDER: 10-15 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmälan senast 5 juli till ericruuth@hoganas.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
MÅNDAG–FREDAG 19-23 JULI, 13.00–16.00
FOTOVECKA
Fotoworkshops med olika tema på olika platser. Inga
förkunskaper behövs, ta med dig en kamera. Mer information
kommer finnas www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
samt Eric Ruuth Kulturhus FB & Instagram.
PLATS: Dagens tema avgör platsen.
ÅLDER: 10-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: ericruuth@hoganas.se 8 st. platser varje dag.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, Peter
N Länsberg www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
TISDAGAR I JULI & AUGUSTI, START 20 JULI
17.00 - 20.00
ROCKET LEAGUE LIGA
I denna högtflygande tävling spelas fotboll med raketdrivna
bilar i tvåmanna lag. Hitta en vän och anmäl dig! Start och
sluttider kan variera beroende på antal deltagare och matcher.
Vi använder Discord för att kommunicera under ligans gång.
PLATS: Digitalt.
ÅLDER: 6-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift.
ANMÄLAN: Anmäl dig till ericruuth@hoganas.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
ONSDAG 21 JULI, 13.00–15.00
POSITIVT TÄNKANDE
Hur kan man vända något negativt till att bli positivt, går det?
Ja, det finns många knep att ta till - kom till en workshop där
vi fokuserar på det positiva! Inga förkunskaper behövs.
PLATS: Vi är på Eric Ruuth kulturhus
ÅLDER: 10-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att mejla ericruuth@hoganas.se senast 20 juli.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, Carina Lövstedt, www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
TORSDAGAR I JULI & AUGUSTI, START 22 JULI
18.00 - 21.00
CS: GO LIGA
ER E-sport startar nu igång sitt allra första ligaspel i CS:GO. Vi söker modiga lag som möts en gång i veckan,
för att sedan ta hem allt! Start och sluttider kan variera beroende på antal deltagare och matcher.Vi använder Discord för att kommunicera under ligans gång.
PLATS: Digitalt.
ÅLDER: 12 - 99 år.
ENTRÉ: Ingen avgift.
ANMÄLAN: Anmäl dig via: https://
sv.surveymonkey.com/r/TBTDVXG
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
TISDAG–TORSDAG 27–29 JULI, 13.00–16.00
EXPRESS YOURSELF
En kreativ workshop där vi provar olika sätt att uttrycka oss på
t.ex. genom text, bild, foto och musik. Vi diskuterar hur vi ser
på varandra, stämmer det med vår egen bild? Hur kan vi göra
för att den ska bli så sann som möjligt? Vi gör olika övningar
där vi använder alla våra sinnen. Inga förkunskaper behövs.
PLATS: Utgår från Eric Ruuth kulturhus
ÅLDER: 10-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Mejla ericruuth@hoganas.se senast 22 juli.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth
kulturhus, Carina Lövstedt, www.hoganas.se/
ericruuthkulturhus
MÅNDAG 2 AUGUSTI–ONSDAG 4 AUGUSTI
10.00–12.00
SKULPTURKURS FÖR BARN
Under tre dagar samlas den lilla gruppen barn och får under
handledning skulptera. I kursen ingår ringling, tumning,
kavling och färgsättning.
PLATS: Keramiskt center
ÅLDER: 7-12 år
KURSAVGIFT: 1 500 kr per deltagare
KONTAKT OCH ANMÄLAN: verkstad@keramisktcenter.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Keramiskt center
https://keramisktcenter.se/

2–8 AUGUSTI
ER SOMMARTEATER
Årets upplaga av ER Sommarteater! En musikalisk teater av
ungdomar för barn! Vi uppträder på olika platser runt om i
Höganäs under vecka 31. Håll utkik på våra sociala medier för
mer detaljer.
INSTAGRAM: eric_ruuth_kulturhus_
FACEBOOK: @eric.kulturhus
PLATS: Olika platser i kommunen.
ÅLDER: Ingen
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Drop-in
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus
TISDAG–TORSDAG 3-5 AUGUSTI, 13.00–16.00
EXPRESS YOURSELF
En kreativ workshop där vi provar olika sätt att uttrycka oss på
t.ex. genom text, bild, foto och musik. Vi diskuterar hur vi ser
på varandra, stämmer det med vår egen bild? Hur kan vi göra
för att den ska bli så sann som möjligt? Vi gör olika övningar
där vi använder alla våra sinnen. Inga förkunskaper behövs.
PLATS: Utgår från Eric Ruuth kulturhus
ÅLDER: 10-19 år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Mejla ericruuth@hoganas.se senast 29 juli.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth
kulturhus, Carina Lövstedt, www.hoganas.se/
ericruuthkulturhus
TISDAG–FREDAG 3–6 AUGUSTI 13.00 - 16.00
FILMVECKA
Lär dig filma och redigera som proffsen! Gör din
egen kortfilm! Skapa en livestream! Mer information
kommer finnas www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
samt Eric Ruuth Kulturhus FB & Instagram.
PLATS: Eric Ruuth Kulturhus
ÅLDER: 10-19år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: ericruuth@hoganas.se 8 platser.
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, Peter
N Länsberg www.hoganas.se/ericruuthkulturhus
TUMLARSAFARI
PLATS: Mölle hamn/Kullaberg
ÅLDER: 5 år och uppåt. (Även föräldrar kan delta)
ANMÄLAN: Ja, görs via hemsidan.
FÖR BOKNING OCH INFO: besök vår hemsida, www.
kullabergsguiderna.se/tumlarsafari/
ARRANGÖR: Kullabergsguiderna
GROTT/NATURVANDRING
PLATS: Samling utanför Naturum Kullaberg
ÅLDER: 8 år och uppåt. (Även föräldrar kan delta)
ANMÄLAN: Ja, görs via hemsidan.
FÖR BOKNING OCH INFO: besök vår hemsida, https://
www.kullabergsguiderna.se/grottvandring/
ARRANGÖR: Kullabergsguiderna
PROVA PÅ BERGSNEDFIRNING
PLATS: Samling utanför Naturum Kullaberg
ÅLDER: 6 år och uppåt. (Även föräldrar kan delta)
ANMÄLAN: Ja, görs via hemsidan.
FÖR BOKNING OCH INFO: besök vår hemsida, www.
kullabergsguiderna.se/bergsnedfirning/
ARRANGÖR: Kullabergsguiderna
ONSDAG 4 AUGUSTI, 13.00–16.00
WORKSHOP I FILMMANUS MED ELISOPHIE ANDRÉE +
FILMVISNING AV KORTFILMEN ”HILDA”
EliSophie Andrée är manusförfattare och poet och har en
kandidat i filmmanus från Stockholms dramatiska högskola
(2018 - 2021). Hennes kortfilm ”HILDA” (2021) handlar
om änglamakerskan Hilda Nilsson, Sveriges värsta kvinnliga
seriemördare. Hilda dömdes till döden år 1917 för att
ha mördat åtta små bebisar. Varmt välkommen först på
filmvisning av ”HILDA” samt en workshop i filmmanus.
PLATS: Vi ses i caféet på Eric Ruuth Kulturhus, Långgatan 50,
Höganäs.
ÅLDER: åk6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift
ANMÄLAN: Anmäl dig via mejl till liselotte@hsbookfest.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Höganäs Summer Book
Festival i samarbete m. Kultur- och fritidsförvaltningen, www.
hsbookfest.se, liselotte@hsbookfest.se
TORSDAG & FREDAG 12-13 AUGUSTI
ER-LAN
ER E-sport bjuder in till sommarens heta LAN! Det blir
olika turneringar, skriv gärna önskemål på turnering i anmälan. Fina priser och grymt spel! Välkommen med din
anmälan! Ingen avgift - men bokad plats som inte dyker
upp debiteras. Avbokning senast 24h innan på samma

adress som anmälan. Tid: Torsdag kl. 10.00 till fredag kl.
21.00. Observera att LANets tider kan komma att ändras
beroende på Covid-19-restriktioner. Begränsat antal platser.
PLATS: Eric Ruuth Kulturhus
ÅLDER: åk 6-19år
ENTRÉ: Ingen avgift.
ANMÄLAN: Anmäl dig till ericruuth@hoganas.se
ARRANGÖR OCH KONTAKT: Eric Ruuth kulturhus, www.
hoganas.se/ericruuthkulturhus

DESSUTOM…
12 JULI–8 AUGUSTI, EFTERMIDDAGAR
AKTIVITETER MED RÄDDA BARNEN KULLABYGDEN
Rädda Barnen Kullabygden kommer ha aktivitetsledare
på olika platser i sommar – på Kvickbadet, Långaröd och
Margareteberg. De kommer ordna gratis aktiviteter för barn
och unga 10-16 år, men det går också bra att prata med dem
om olika saker. En av ledarna talar arabiska. Håll utkik efter
aktivitetsledarna i sina röda tröjor!
POPup WORKSHOP - streetART & natureART
I sommar kan du delta i en POP-up Workshop vid Höganäs
hamn/Kvickbadet! Temat är återbruk och jeans och du får lära
dig att laga och lappa jeanskläder och testa olika tekniker –
broderi, sy lappar och tekniken SASHIKO.
LÅNA SPORT- OCH FRITIDSPRYLAR FRÅN
SPORTBANKEN
Behöver du fotbollsskor, stormkök, kickbike eller
brännbollsset? Nu kan du enkelt låna utrustning för att
prova ny idrott eller delta i en aktivitet. Helt gratis är det
dessutom! Du bokar enkelt det du vill låna via e-tjänsten:
https://minasidor.hoganas.se/sportbanken
SKATESKOLA - LÄR DIG ATT ÅKA SKATEBOARD!
Under två olika veckor i sommar blir det skateskola i
skateparken vid Kullagymnasiet i Höganäs – KullaSk8en. Du
får testa att åka skateboard och lära dig lite tips och tricks! Är
du intresserad av att vara med? Mejla rebecka.hansen@hoganas.
se för mer information om skateskolan.

HAR DU FRÅGOR OM
TILLGÄNGLIGHETEN?

Kontakta Anna Pihlqvist, tillgänglighetssamordnare!
anna.pihlqvist@hoganas.se eller 042-33 78 40.
Med reservation för eventuella ändringar. För hela programmet,
gå in på: WWW.HOGANAS.SE/LOV

