HELGTIPS
HELGTIPS 1818-20/5
20/5
Hela helgen!
Naturum Kosterhavet på Sydkoster öppet fredag-söndag kl. 11-15. Gå runt i deras utställning med många
fina foton, interaktiva aktiviteter, bildspel och klappakvarium.
Tidtabell www.kostermarin.se
Utställningen ”Rörelser vid vatten” av Malin Bogholt och Leo Pettersson/Shelley Sharr på Konsthallen
Lokstallet öppet fredag-söndag kl. 12-16. Fri entré.
Park Bio kör bioprogram för stora och små under helgen. Aktuellt program hittar du på www.biopark.se
Ta med barnen till Djungelland på Nordby för lek & bus, öppet kl. 11-18. Entré 60 kr.

Fredag 18/5
Kl. 8-19 Strömstad Badanstalt har simhallen öppen.
Från kl. 19 och under kvällen spelar gästpianist Andre Wendt i pianobaren på Laholmen och med glimten i
ögat levererar han de allra senaste hitsen och har också en stor repertoar med låtar från alla tider.
Restaurang Göstases, på scen ikväll: Anders & Terje.
Kl. 24-03 DJ Backhausen spelar plattor på Oxygen nattklubb.

Lördagen 19/5
Strömstad Badanstalt har simhallen öppen kl. 8-16.
Kl. 11.15-14.15 Växtvandring på Sydkoster - Följ med guide Evastina Blomgren på en vandring i växternas
tecken på Sydkoster. Ta gärna med egen matsäck, ingen föranmälan. Samling naturum Kosterhavet.
Från kl. 19 och under kvällen spelar gästpianist Andre Wendt i pianobaren på Laholmen och med glimten i
ögat levererar han de allra senaste hitsen och har också en stor repertoar med låtar från alla tider.
Restaurang Göstases, på scen ikväll: Duo 2 Much.
Kl. 24-03 spelar DJ Jocke J på nattklubben Oxygen.

Söndag 20/5
Kl 8.30-10.30 Fågelmorgon på Kockholmen – Följ med Guide Martin Kvarnbäck och lyssna på fågelsång och
lär dig skilja på olika arter åt på deras läten. Ingen föranmälan. Samling parkering Kockholmen.
Kl. 10-13 Strömstads trädgårdsentusiasters växtmarknad på friluftsmuseet Fiskartorpet med försäljning av
både plantor och annat som hör trädgården till.
Kl. 12-17 simhallen öppen på Strömstad Badanstalt.
Kl. 13-16 Kallbadhuset öppet för havsbad och bastu. Entré 50:- betalas i receptionen på Strömstads
Badanstalt.
Med reservation för ändringar/Strömstad Infocenter

