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Sommarlovsprogrammet är här
Nu är årets sommarlovsprogram klart. Det innehåller massor av
roliga aktiviteter för barn och unga i alla åldrar. Det blir bland
annat sommarläger, bad och aktiviteter på Simstadion, spelkonvent,
Medeltidsdagar på Fästningen och barnteater i Societetsparken.
Simstadion brukar vara en storfavorit för lovlediga barn och unga. På lördagar är
den populära hinderbanan uppställd och vattendiscon arrangeras varje dag under
vecka 27-32. På tisdagar kan såväl lovlediga ungdomar som vuxna utmana sig i
den tuffa vattenträningen Aqua Extreme.
Regniga sommardagar passar ett besök på Kulturhuset Komedianten bra.
Lovlediga elever kan mysa i sagorummet, rita och låna en massa bra böcker. I
Konstverkstan kan de delta i sommarens stora konstworkshop som är inspirerad
av Knutte Westers utställning i Varbergs Konsthall. Den 19 och 20 juni anordnar
Kulturhuset sommarhäng med böcker och bad för den som är 11-13 år.
Föreningslivet bjuder in till läger
Många föreningar arrangerar aktiviteter, läger och sommarskolor under lovet.
Exempelvis anordnar Varbergs GIF en friidrottsskola där utövarna får testa på
friidrottens alla grenar. Hofgårds GK har golfskola och både Träslövsläges
båtsällskap och Varbergs Segelsällskap erbjuder seglarskola. Man kan också testa
på tennis, vattenskidor och bridge. Hallands 4H har en rad olika läger och
matskola för barn som tycker om att laga mat och baka.
För barn i Societetsparken
Parkmusiken har i år några akter som kan intressera hela familjen. Den 2 juli
spelas barnteatern Varför gråter pappan? Den 9 juli är det konsert med
prisbelönta Emma Nordenstam och den 21 juli spelar rymdpopbandet Zong Ztar.
Sommarlovsprogrammet är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen,
arrangörerna är både kommunen, kulturinstitutioner och föreningar.
Se hela programmet på www.varberg.se/lov
Observera att det kan tillkomma fler aktiviteter fram tills att lovet börjar.
För mer information, kontakta:

Kristina Wallin, utvecklingsstrateg, 070-811 57 59, kristina.wallin@varberg.se
Emelie Birgersson, kommunikatör, 070-171 20 92, emelie.birgersson@varberg.se
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