KIVIKS MUSEUM/
KIVIKSGRAVEN

Måndagen 18/2, kl 11.00-14.00
Succén fortsätter: LEK LOSS PÅ SPORTLOVET.
Barnens Museum flyttar
ut till Kiviksgraven som
är öppen kl. 11-14 för
alla pysselsugna barn
och ungdomar 5-12 år.
Vi gör vårt eget historiska pyssel och provar de leksaker vi själva
tillverkat och grillar korv. Lär dig mer om
museet, graven och föremålen genom olika
tävlingar och aktiviteter.
Entré: 50 kr för barn inkl. material, pyssel,
korv och dricka! Vuxna har endast tillträde i
minst ett barns sällskap!

på Kivik
18-24 februari
BUHRES
Lördagen 16/2 - söndagen 24/2
VI TYCKER ATT SPORTLOVET SKA FIRAS!
Därför har kockarna bestämt att sätta samman en
helt speciell sportlovsmeny som serveras från
fredagen den 16 februari fram till den 24 februari
i restaurangen.
Inte nog med det! I butiken
kan ni fiska upp hemligheter ur vår fiskdamm och i
restaurangen har vi laddat
upp på pysselbordet.

KIVIKS MUSTERI
Öppet alla dagar kl 10.00-17.00
Ät pannkakor med sylt, äppelglass eller pasta
med köttbullar.

Vi ses väl!?
Varmt välkomna!

Pris: 69 kr inkl Bamse fruktdryck.

NATURSKOLAN ÖSTERLEN/
NATURUM STENSHUVUD
– VINTERFÅGLAR PÅ SPORTLOVET
Torsdag & fredag 21 & 22/2 kl 10.00-16.00 på
Naturskolan
Gör din egen fågelmat och ta med
hem.
Låna kikare och spana efter
fåglar. Fågelbingo.
Torsdag 21/2 kl 10.00-14.00
Naturum – drop in
Spika din egen fågelholk eller
gör ett insektshotell. Gå tipsrunda & rita teckningar.

Välkomna till Kivik!

KIVIKS
turism

företag i samverkan

www.kiviksturism.se

KIVIKS AIF
Måndag 18/2 och onsdag 20/2,
kl. 13.00-15.00
SPORTLOVSAKTIVITET I
KIVIKS SPORTHALL.
Pingis och badminton. Racketar och
bollar finns att
låna.

KIVIKS CAFÉ OCH BAGERI
Tisdag 19/2 – BAKNING FÖR BARN
Mer info
kommer närmare Sportlovet!
Ring och
anmäl dig på
0414-700 15!

KIVIKS BIO
Söndag 17/2 kl. 15.00 visas –

– RÖJAR-RALF KRASCHAR INTERNET
1 tim 52 min – 7 år
I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin
spelhall (Röjar-Ralf, 2013) och beger sig in i den
outforskade, vidsträckta och spännande internetvärlden, som kanske eller kanske inte kommer att
överleva Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans
kompis Vanilja von Sockertopp sätter allt på spel
när de ger sig ut på «world-wide-webben» för att
leta reservdelar till Vaniljas videospel, Sockerkick.
Det visar sig vara svårare än de anat och de
måste ta hjälp av många av internets invånare
för att lyckas.
Animerad familjefilm från Walt Disney.
www.moviezine.se/movies/rojar-ralf-2

Onsdag 20/2 kl. 14.00 visas –

11 åriga Mia (Daniah De Villiers) vantrivs på
farmen i Sydafrika dit familjen flyttat från
London. Hon saknar sitt gamla liv och bråkar
ofta med föräldrarna. Allt ändras när familjen
tar hand om den föräldralösa, charmiga, vita
lejonungen Charlie med de vackra blå ögonen.
Under tre års tid växer Mia och Charlie upp tillsammans och blir alltmer oskiljaktiga. En dag
avslöjas hemliga planer avseende Charlies framtid och Mia tvingas göra allt för att skydda
honom.
Lysande skådespeleri av De Villiers och inte
minst lejonet Charlie, filmat i ett fantastiskt
vackert landskap. Land: Sydafrika, Frankrike
www.moviezine.se/movies/mia-och-det-vita-lejonet

Onsdag 20/2 kl. 17.00 visas –

SPIDER THIEVES
1 tim 34 min – 11 år.
Regi: Guillermo Helo Land: Chile
I en kåkstad i Santiago lever tre tjejer under
fattiga förhållanden. De drömmer om coola och
trendiga prylar som de ser på tv och i stadens
köpcentrum. När de börjar bryta sig in i lägenheter genom att klättra på husfasader blir de
snart kända som “spindel-tjuvarna”. En ungdomsthriller, inspirerad av verkliga händelser, som på
ett drabbande sätt skildrar frågor om social utsatthet, drömmar och klass.
Filmen vann Unga filmjuryns pris för bästa ungdomsfilm på BUFF 2018.
/www.buff.se/filmer/spider-thieves/

KIVIKS HOTELL & SPA
Onsdagen 20/2 09.00-12.00 eller 12.30-15.30
– SPORTLOVSSPA – En härlig stund med
barnen!
(från 6 år, behandlingar från 8 år)
MIA OCH DET VITA LEJONET
1 tim 38 min – 11 år. Familjefilm
Regi: Gilles de Maistre

Pris: Barn 6-13 år – 120 kr. Vuxna från 14 år –
320 kr.
Behandlingar 295 kr (endast för barnen från 8
år). Välj minimassage eller miniansiktskur.

