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11/2
Hela helgen!
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. Tidtabell www.kostermarin.se
Ta med barnen till Djungelland på Nordby för lek & bus, öppet kl. 11-18.
Park Bio kör bioprogram för stora och små under helgen. Aktuellt program hittar du på
www.biopark.se
I Strömstad finns flera kustnära naturreservat som erbjuder sköna promenader och härliga vyer
även under vintern. Besök vår hemsida för mer information www.bohuslan.com/stromstad

Fredag 9/2
Strömstad badhus har simhallen öppen kl. 8-19.
Gästpianist Carl-Magnus Carlsson underhåller under kvällen i loungen på Scandic Laholmen.
Klassisk spelning med Bjurman & Varmare Än Körv featuring Jenny Silver kl. 22 på restaurang
Skagerack. Förboka bord/förköp biljetter!
DJ Martin S spelar på nattklubben Oxygen, öppet från kl. 24.

Lördag 10/2
Strömstad badhus har simhallen öppen kl. 8-16.
Allmänåkning utan klubba i Skee ishall mellan kl. 10.30-11.45 och med klubba kl. 12-13.15
Klassisk spelning med Bjurman & Varmare Än Körv featuring Jenny Silver kl. 22 på restaurang
Skagerack. Förboka bord/förköp biljetter!
Gästpianist Carl-Magnus Carlsson underhåller under kvällen i loungen på Scandic Laholmen och
mellan kl. 22-24 - LIVE på scen SMOKE RINGS SISTERS & The Dixie Dan band.
Laholmen goes Gatsby ikväll så har ni lite fjädrar eller någon extra fin outfit eller varför inte något
20-tals, ta på er det och sväng era höfter till DJ Micro från Dj Society – han levererar svängiga
beats både gammalt och nytt på nattklubben Oxygen, öppet från kl. 24.

Söndag 11/2
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.
Allmänåkning med klubba i Skee ishall mellan kl. 11.30-12.45 och utan klubba kl. 12.45-14.
Strömstad Badhus har simhallen öppen k. 12-17 och Kallbadhuset öppet kl. 13-16 för vinterbad.
Med reservation för ändringar/ Strömstad Infocenter

