
GGLLAADDAA  BBAARRNN  PPÅÅ  KKIIVVIIKK
Välkommen till årets Glada Barn på Kivik!

Glada Barn är även i år lite annorlunda på grund av Covid-19, men vi gör allt vi kan för att  
barnen ska få en härlig dag på Kivik. Begränsningar i antalet deltagare samtidigt. 

Lördagen den 17 juli

KIVIK ART – FRÅN FRÖ TILL  
MONUMENT

På Kivik Art Centre finns många monument att upp-
täcka. De går att klättra på, lyssna på sitta i och titta på. 
Varför inte bygga ett själv?
Drop-in workshop för barn och unga 7–18 år.
Vi arbetar vid Venturo-huset, mitt i parken. 
Förkläden och skyddshandskar finns på plats. Oömma 
kläder rekommenderas.
Ingen avgift för deltagarna. Ingen förbokning. 
OBS! Max 20  barn samtidigt i workshopen. Finns det 
ingen plats just när du kommer, ta en tur i parken och 
kom tillbaka senare.

Erfarna pedagoger 
leder arbetet och du 
kan välja om du vill 
göra ett eget monu-
ment eller om du 
vill bygga tillsam-
mans med andra.
Öppet kl 11-15

KAJSAS KONST & KERAMIK
Kom och prova på drejning! 
En bit lera och hjälp 
för 60 kr.
Vill man kan man 
sedan lämna in sitt 
alster för bränning 
hos Kajsa mot extra 
betalning. 
Öppet kl. 11-15

HUMLESPANING PÅ
KIVIKS MUSTERI

Låna ryggsäck och gå på humlespaning, spela humle- 
bingo och klä ut dig till ett bi.
Gör ditt eget insektshotell.
Lärorika lekar om våra viktiga pollinatörer.   
Fri entré. Öppet alla dagar 10-18.

HUMLEBINGO

PRÄSTKRAGE
JORDHUMLA

RÖDKLÖVER

STENHUMLA

SANDHUMLA

CITRONFJÄRIL

PÅFÅGELÖGA

TUSENSKÖNA

BLOMFLUGA

GRÄSGRÖN GULDBAGGE 

NÄSSELFJÄRIL

RÖDMURARBI

Försök att hitta några av våra viktiga pollinatörer och deras mat.

KIVIKS MUSEUM
Lekar • pyssel • fiskdamm • korvgrillning. 

Gratis glass och fri    
 entré för alla barn 
under 12 år. Ordinarie 
entré från 13 år. Vux-
na har endast tillträde 
i minst ett barns säll-
skap. 
Korv med Bamse-
dryck 25 kr.

Max 30 barn i samma aktivitet samtidigt. 
Öppet kl. 11-17 

I samarbete med KIVIKS
t u r i s m

kiviksturism.se

SAMLA STÄMPLAR
Åk runt till alla Glada Barn-aktiviteterna och få  

en stämpel i kupongen du hämtar på första  
stället du besöker. 

När du har stämplar från alla – lämna in kupongen 
på Kiviks Museum eller Kiviks Musteri  – 

de 200  första får en överraskning! 
Du kan hämta överraskningen fram till 17.00


