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Sommar lov i  dessa 
annor lunda t ider

Mus ik i  studio

Minimusikal

Göra f i lm?

Fototäv l ing

Vi är t i l lbaka 
på Ku lturhuset

UPPTÄCK HALLSTAHAMMAR MED VÅRT SOMMARBINGO
Den här sommaren kommer vara lite annorlunda men det hindrar oss 
inte i Hallstahammar från att göra verksamhet för barn och unga. An-
vänd vårt bingo på sista sidan och inspireras av aktiviteterna i foldern.
Alla aktiviteter följer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 
För bästa möjliga koll, följ oss på följande sociala medier:

ÄNTLIGEN ÄR KULTURHUSET TILLBAKA
Efter att ha varit stängt i flera månader öppnar vi äntligen upp 
Kulturhusets dörrar igen den 8 juni och vi välkomnar er tillbaka. På grund av
rådande omständigheter kommer vi endast bedriva bibliotek- och fritidsgårdsverksamhet under 
sommaren med vissa undantag för kulturskoleverksamhet (se s. 3). Men den 29 augusti är vi tillbaka 
med full verksamhet igen. 

Sök på Kulturhuset
Hallstahammar

@kulturhusethallstahammar
@underbalkongen
@hallstahammarsbibliotek
@fritidsgardenkulturhuset

HALLSTAHAMMAR.SE
evenemang.hallstahammar.se

 FÖRANMÄLAN OCH BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
 Drömmer du om att stå på de stora scenerna på Broadway och West  
 End? Gillar du att uttrycka dig via sång och dans?zz
     Här får du möjligheten att utveckla din sceniska talang tillsammans med 
Caroline, danslärare och Tanja, sånglärare från Kulturskolan. 

SKAPA ELLER SPELA IN EN LÅT I EN MUSIKSTUDIO
Boka tid med vår musikproduktionspedagog och få egen studiotid. 
Ring eller smsa och boka en tid som passar dig i sommar. 
Ålder: från 13 år.
Kontakt: Kevin Croner 070 - 385 47 10

2 musikalnummer på 3 dagar

Datum och tid: 15-17/6 kl 10:00-13:00
Plats: Skantzenområdet, utomhus. 
Ålder: 12-15 år

Anmälan sker via mejl till tanja.soininen@hallsta-
hammar.se senast 10/6. Vi bjuder på mellanmål. 

Ange eventuell matallergi vid anmälan. 

VILL DU GÖRA FILM MED DINA KOMPISAR?
Boka tid med filmpedagog och få tillgång till kamera, ljus och
redigeringsprogram. Ring eller smsa och boka en tid som passar dig.

Ålder: från 10 år
Kontakt: Clara Ivemyr Strömberg 073 - 398 35 38

FÅ CHANSEN ATT STÄLLA UT DINA VERK
Har du fotointresse eller har du tagit en riktigt bra bild? Skicka in den 
till clara.ivemyrstromberg@hallstahammar.se och få chans att ställa ut 
den på Öppet hus den 29 augusti på Kulturhuset.

Kontakt: Clara Ivemyr Strömberg 073 - 398 35 38

KULTURHUSETS ÖPPETTIDER 
ÖPPET HELA SOMMAREN, VECKA 25-34 

ÖPPETTIDER
Måndag 10-17 | Tisdag 10-18 | Onsdag 10-17

Torsdag 10-17 | Fredag 10-17 
Lördag STÄNGT | Söndag STÄNGT

(med undantag för fritidsgårdens versamhet, se sida. 4) 

ÖPPET HUS DEN 29 AUGUSTI
Kulturhuset  kommer ha sin årliga öppet hus där 
du som ung får möjlighet att komma och prova 

på allt som kulturhuset har att erbjuda: dans, 
instrument, sång, film, foto, läsning, spel, besök 

fritidsgården, café och konstutställningar. 

Läs mer om evenemanget på facebook.  

KOM OCH HÄMTA PYSSELPÅSAR 
Det kommer finnas pysselpåsar att hämtas på 
kulturhuset för dig som vill skapa men vill göra 
det hemma. Det finns tre olika påsar: för ålder 7 
och neråt, 8-12 år och även några för högsta-
dieåldern. Fråga i disken på kulturhuset, så får
du rätt påse.

https://www.facebook.com/kulturhusethallstahammar
https://www.facebook.com/kulturhusethallstahammar
https://www.instagram.com/kulturhusethallstahammar/
https://www.instagram.com/underbalkongen/
https://www.instagram.com/hallstahammarsbibliotek/
https://www.instagram.com/fritidsgardenkulturhuset/
http://hallstahammar.se
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang?Category=1314&Area=346&DateFrom=2020-06-04&Interval=365&Query=&Packages=false#Filter
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang/verksamhet/296667/Minimusikal-2-musikalnummer-pa-3-dagar
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang/verksamhet/283045/Spela-in-i-Kulturhusets-musikstudio
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang/verksamhet/293576/Gor-film-med-dina-kompisar
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang/verksamhet/296709/Skicka-bidrag-till-fototavling


DRAMATISERADE GUIDNINGAR AV SKANTZENOMRÅDET
Under vecka 27-28 kommer de ske dramatiserade guidningar på
Skantzen. Området kommer levandegöras av skådespelare.
Helt gratis för alla besökare. 

Mer information hittar ni i Hallstahammars evenemangskalender och
på Hammarteaterns sociala medier. Håll utkik!

FÖR DIG SOM VILL UPPLEVA KANALEN PÅ EGNA VILLKOR
Istället för en dramatiserad guidning kan du bli guidad via en app runt 
hela Strömsholms kanal. Appen laddar du ner till din telefon på de
ställen där du hämtar appar för din smartphone.

Kolla även in Hästmuseum Strömsholms app med liknande möjligheter.

Mer information hittar ni i Hallstahammars evenemangskalender

ÅRETS SOMMARSPEL PÅ SKANTZENOMRÅDET. 
”Vet ni… vi kommer alltid att komma ihåg det här. Den här sommaren. 

Och den här stunden. Jag kommer att komma ihåg vad ni har på er. Hur 
det luktar av gammalt damm och rödmålade ladugårdsväggar. Stickor 
i fötterna, blåbär med mjölk, alla myggbett. Kvällsdoppen i kanalen. Jag 

kommer aldrig att glömma hur era händer känns i mina.”

År 2005 gräver nio vänner ner en tidskapsel. Och 15 år senare ska den 
grävas upp igen. Det känns som två minuter och som hundra år samtidigt. 

Men tiden hinner ikapp dom och återföreningen förvandlas till en
apokalyptisk mardröm.

 SOMMARBOKEN OCH LIBRARY GO!
 Sommarbokenkalas 18/6 kl. 13.00 i centrumparken. 
 Föranmälan: biblioteket@hallstahammar.se eller 0220-241 10.

Vi tipsar om böcker, fikar, tävlar och delar ut sommarbokenpåsar. Under
sommaren kommer det finnas sommarbokenpåsar med olika pysselmaterial att 

hämta påbiblioteket. Dessa går att hämta från och med 6/7, 20/7 och 3/8, så 
långt lagret räcker!

BADET ÄR ÖPPET  5 JUNI -  23 AUGUSTI 10.00-19.00*
*Midsommarafton 10.00-15.00 
Kontantfritt på området. (Gäller ej restaurangen)

Läs mer om våra restriktioner gällande COVID-19 på
hallstahammar.se/skantzobadet

FRITIDSGÅRDEN STATIONSHUSET
ÖPPET VECKA 25, 26 OCH 27

ÖPPETTIDER
Måndag 14-21 | Tisdag 14-21 | Onsdag 12-17

Torsdag 12-16.30 | Fredagar stängt 

Dramatiserade
guidn ingar

TeaterSommarboken

Bada på Skantzö

Dig ita la gu idn ingar

Fr it idsgårdens
verksamhet

FRITIDSGÅRDEN KULTURHUSET 
ÖPPET HELA SOMMAREN, VECKA 25-34 
ÖPPETTIDER
Måndag 14-21 | Tisdag 14-21 | Onsdag 12-17
Torsdag 12-16.30 | Fredag 14-23 

Spelas 26/8, 29/8, 30/8, 2/9, 4/9, 5/9 och 6/9 | Varje föreställning börjar kl. 18.07 
Entré 120/80 kr | Spelas på Skantzen  |  BILJETTER FINNS PÅ HAMMARTEATERN.SE

Mellan 6/7 – 2/8 kan du leta boktips på Skantzen. Kom förbi Hallstahammars bibliotek och hämta din karta.

BÅDA GÅRDARNA KOMMER SATSA PÅ 
ATT VARA UTOMHUS.

VID REGN OCH DÅLIGT VÄDER ÄR VI INOMHUS 
MED EN MAXGRÄNS PÅ 50 PERSONER. 

De kommer uppdatera på Instagram vart de
befinner sig. Följ deras konton:

@fritidsgardenkulturhuset
@fritidsgardenstationshuset

En dag vände dom s ig mot so len

https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang?Category=1314&Area=346&DateFrom=2020-06-04&Interval=365&Query=&Packages=false#Filter
https://www.facebook.com/hammarteatern
https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang?Category=1314&Area=346&DateFrom=2020-06-04&Interval=365&Query=&Packages=false#Filter
http://hallstahammar.se/skantzobadet
http://hammarteatern.se/
https://www.instagram.com/fritidsgardenkulturhuset/
https://www.instagram.com/fritidsgardenstationshuset/


VÄLKOMMEN TILL UNDER BALKONGENS GRILLKVÄLLAR. 
Alla över 13 år är välkomna att komma och grilla, ha picknick, bada,
spela kubb och hitta på andra saker med oss på Skantzen.

Ni hittar oss vid Bagarstugan, lätt att se från Båtbryggan, på Skantzen i Hallstahammar.

ALLA ÄR VÄLKOMMEN PÅ UTOMHUSBIO PÅ SKANTZEN
Vi välkomnar alla åldrar till utomhusbio på Skantzen. Vilka filmer det 
blir kommer ni se på Under Balkongens instagram.

Ni hittar bioskärmen på Skantzenområdet, mittemot Kanalcaféet.

Vi träffas 12 juni, 26 juni, 10 juli, 24 juli och 7 augusti  | Varannan fredag kl. 18.00-22.00

27 juli, 1 aug, 4 aug, 12 aug och 16 aug | Filmerna börjar kl. 19.00

Gri l lkvä l lar

Utomhusbio

Under Ba lkongens
to-do-l ist

G å  p å  e n  a v  v å ra
g r i l l k v ä l l a r

F ö l j  o s s  p å 
s o c i a l a  m e d i e r

Ta  m e d  n å g o n  p å 
u t o m h u s b i o

L ä r  k ä n n a  e n  n y 
p e r s o n  i  s o m m a r

MIKAELA, EMIL, SAGA, MAX,OSCAR OCH ALLIS

Vi lka är Under Ba lkongen?
Kan jag gå med?
Under Balkongen är en ung ideell arrangörs-
grupp som består av en grupp med medlemmar 
mellan 13-18 år. 

Gruppen startades april 2020 med syftet att ska-
pa mer uppsökande verksamhet för unga i kom-
munen, dvs. möta ungdomar där dom är och vill 
vara. Tanken är att Under Balkongen ska fungera 
som ett öppet ”kompisgäng” som man ska kunna 
ansluta sig till och göra roliga saker med. 

Under Balkongen drivs med hjälp av aktivitets-
samordnaren på Kulturhuset.

VILL DU VARA MED?
Anmäl dig som volontär till oss. Du når oss enklast 
på sociala medier @underbalkongen

 Tr ä f fa  o s s  p å  ö p p e t  h u s  2 9  a u g u s t i  p å 
   K U LT U R H U S ET  H A L L S T A H A M M A R

 G ö r  e g e n  m u s i k  ( e l l e r  e n  j * v l a  b ra
 c o ve r )   i  e n  m u s i k s t u d i o

f a c e b o o k  &  i n s t a g r a m :  @ u n d e r b a l k o n g e n

https://evenemang.hallstahammar.se/sv/evenemang/verksamhet/296618/Grillkvall-med-Under-Balkongen
https://www.instagram.com/underbalkongen/


Sommarbingo

Fyll i bingobrickan och vinn pris!
Genomför så många aktiviteter som möjligt i sommar.
Ta med fylld bingobricka och hämta ut ett fint pris på 
Kulturhusets öppet hus den 29 augusti

Fyll brickan och vinn pris!

Tips! Ta hjälp av aktiviteterna i foldern
för att pricka av alla bingorutor.

Spela 
boule

Besök
Skantzen

Klappa en 
häst

Fiska i 
kanalen

Låna en 
bok 

Gör en
kortfilm

Plantera 
något

Spela 
ett nytt 
brädspel

Läs två 
böcker

Spela in en 
dans/dansa

Spela
fotboll Fotografera

Testa ett 
nytt

instrument

Besök
multiarenan

Var med i en 
tävling

Gå på en 
grillkväll

Testa fris-
beegolf

Testa skate-
board eller 

kickbike

Ha en
picknick

Bada i
kanalen

Gör ett 
pyssel

Gör
Library GO!

Besök ett 
naturreser-

vat

Se en
teater/ 
guidning

Lär dig
en låt


