Hela helgen!

HELGTIPS
HELGTIPS 1212-14/1
14/1

Besök naturum Kosterhavet vid Ekenäs brygga på Sydkoster, här kan du titta på bildspel, gå runt i
deras interaktiva utställning, bekanta dig med havets invånare i klappakvariet m.m. Öppet fredag
kl. 10-15 och lördag-söndag kl. 11-15.
Ta med barnen till Djungelland på Nordby för lek & bus, öppet kl. 11-18.
Nyårs-fars ”Rakt ner i fickan” spelas på Strömstiernaskolans scen 12-14/1, biljettköp hos
Laholmens Fisk i Strömstad.
Park Bio kör bioprogram för stora och små under helgen. Aktuellt program hittar du på
www.biopark.se

Fredag 12/1
Strömstad badhus har simhallen öppen kl. 8-19.
I loungen på Scandic Laholmen underhåller gästpianist Christopher Stone Kärnsund under kvällen,
han bjuder på soul, rock, och blues och tolkar gärna Phil Collins, Tommy Körberg, Tina Turner med
flera....
DJ Mattias Kiel spelar på nattklubben Oxygen, öppet från kl. 24.

Lördag 13/1
Strömstad badhus har simhallen öppen kl. 8-16.
Filmmaraton på naturum Kosterhavet idag – se filmen Det stora blå kl. 11.15 och Dolphin Man kl.
15.25. En grill kommer att vara igång kl. 14-15 så ta gärna med egen grillmat. Begränsat antal
platser så skicka anmälan till naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se.
Gästpianist Christopher Stone Kärnsund underhåller i loungen på Scandic Laholmen under kvällen,
han bjuder på soul, rock, och blues och tolkar gärna Phil Collins, Tommy Körberg, Tina Turner med
flera...
DJ Mattias Kiel spelar på nattklubben Oxygen, öppet från kl. 24.

Söndag 14/1
Friluftsfrämjandets klubbstuga ”Färingestugan” vid sjön Färingen öppen mellan kl. 11-14 och det
finns enklare fika till försäljning. Det går även bra att ta med egen matsäck eller korv att grilla vid
brasan.
Strömstad Badhus har simhallen öppen k. 12-17 och Kallbadhuset öppet kl. 13-16 för vinterbad.
#Metoo - Ljusmanifestation Ljuset på - för kvinnors rätt hålls i Strömstad med samling kl. 14.45
vid aktivitetshallen, därefter går vi till Stadsparken i ett ljuståg för att lyssna på talare. Anslut gärna
längs Karlsgatan eller i stadsparken. Ta med egen ljuskälla....... ficklampa, lykta, ”tärnljus” eller
annat!
Med reservation för ändringar/ Strömstad Infocenter

