
Barn–och ungafestivalen 
12–26 maj 2021
Välkommen till en festival med något för alla i familjen.Sedan 2015 
har Barn–och ungafestivalen varit ett mycket uppskattat inslag i 
Helsingborgs årliga programutbud. Festivalen fokuserar på lärande, 
hälsa och kultur på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. I årets 
programutbud anordnas både utomhusaktiviteter och digitala 
arrangemang. Alla arrangemang är gratis att delta i och festivalen 
avrundas med en mångkulturell fest för hela familjen 26 maj.
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17–21 och 24–26 maj (dagtid/skoltid).
”R” –Vem R vi?
Plats: Visas i klassrum. Länk skickas till pedagog.
Cirka 40 min (ingen paus).
Med ”R” fortsätter Sara Jordan och Break & streetdancekompaniet Freestyle Phanatix samarbetet 
från succéföreställningen ”E–boy”. Alla har en historia att berätta om vad som gjort oss till dem 
vi är idag. Här får vi följa dansarnas berättelse, genom drömmar och kamper, segrar och förluster 
oavsett varifrån vi kommer. De når oss in under huden med sin egen historia via breakdansens 
explosiva och rytmiska rörelser, ljussättningar och musik.
Se trailer: https://vimeo.com/284919468
Anmälan sonja.kolesar@helsingborg.se
Målgrupp årskurs 4–9.

12–26 maj
Barnens kluriga quiz
Plats: Kahoot.it
Länk till quizzet finns på Idé A Facebooksida.
https://www.bibliotekfh.se/ och https://drottabladet.se/
Digital frågesport via verktyget Kahoot. Tema: Helsingborg.
Målgrupp: Från 6 år och uppåt, helst i sällskap med vuxen då frågorna kan vara rätt kluriga 
för de lite yngre.

12 maj 09:00–11:00
Odlarföreningen DDF och Idé A odlar tillsammans med förskolebarnen
Plats: Stadsodlingen på Fredriksdal, Minörgatan 17.
Vi odlar solrosor och tomater med förskolebarn och pedagoger. 
Barnen odlar i krukor och tar hem dem.
Anmälan poul.witting@helsingborg.se 

Högläsning ”Ivar träffar en Stegosaurus”
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 12 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram till 11 juni.
Karin Ekelund läser högt ur ”Ivar träffar en Stegosaurus” av Lisa Bjärbo. Ivar älskar dinosaurier 
och har ett alldeles eget ”Dinoland” dit han reser ibland. I den här berättelsen träffar han en 
mångtaggad Stegosaurus.
Målgrupp: 2–7 år.

El Sistema på Anneroskolan 
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 12 maj 13:00, filmen finns tillgänglig fram till 11 juni.
Musikprogrammet El Sistema på Anneroskolan bjuder på digital konsert.
Målgrupp: Alla åldrar. 

Familjedag med grillmästaren Edin Dzemat
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 12 maj 16:00, filmen finns tillgänglig fram till 11 juni
Stjärnkocken Edin Dzemat har bosniska rötter och 2013 fick han utmärkelsen Årets Werner, 2014 
blev han White Guides Årets stjärnkock. Från 2013 till 2015 var han kapten för svenska kockland-
slaget, där de tog hem ett silver i VM. Hösten 2016 utmanade han kockeliten i TV–programmet 



Kockarnas Kamp där han tog hem vinsten. Han har skrivit två kokböcker och i den senaste, 
Gott med DZEMAT, får vi följa med på hans resor till Bosnien och inspireras av vardagen i köket.
Kontakt: ilhana.dizdarevic@helsingborg.se
Målgrupp: Alla åldrar.

Juniorkök
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida
Salamipizza: Publiceringsdatum 12 maj 11:00, filmen finns tillgänglig fram till 11 juni.
Cupcakes med frosting samt pannkakor: Publiceringsdatum 17 maj 11:00, filmen finns tillgänglig 
fram till 16 juni
I samarbete med Helsingborgshem har tre barnen från Anneroskolan fått möjligheten att välja en 
maträtt var som de ska tillaga och samtidigt lära andra barn hur man gör. I dessa tre filmer kan du 
ta del av Salamipizza, Cupcakes med frosting samt pannkakor med en smarrig toppning. 
Målgrupp: Alla åldrar.

Ritsaga på arabiska – katten
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 14 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram till 13 juni.
Ibtisam berättar ritsagan ”Katten” från Per Gustavssons bok ”Ritsagor” på arabiska. En klassisk 
historia om en gubbe och en gumma som blir osams och bestämmer sig för att dela sin stuga mitt 
itu. Under sagans gång träder en bild fram på blädderblocket.
Målgrupp: 3–7 år.

14 maj, 18 maj och 25 maj 13:00–15:00
Återskaparglädje
Plats: Återbrukscenter, Blåkullagatan 5.
Återskaparglädjen är ett kreativt återbrukscenter där barn ges möjligheter att använda och 
utforska olika återbruksmaterial på olika sätt som kommer från olika företag i Helsingborg. 
Barnen får möta återbruksmaterialet tillsammans med digitala verktyg. 
Anmälan ann.anderholm@helsingborg.se
Målgrupp: 0–5 år.

Högläsning med TAKK –”Vems resa”
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 17 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram till 16 juni.
Amanda Nanor läser och använder tecken som stöd boken ”Vems resa” av Stina Wirsén.
Dags att packa resväskan för nu ska Lilla hund på semester med pappa och Nallegrisen. 
Spännande med semester, vad gör man då egentligen? Kanske träffa nya kompisar! 
Fast hur leker man tillsammans när man talar olika språk?
Tecken som stöd underlättar förståelsen och främjar språkinlärningen.
Målgrupp: 2–7 år.

17 maj 15:00–16:00
Rita digitalt
Plats: Digitalt via Jitsi.
Välkommen till Rita Digitalt online, där vi testar på att rita digitalt tillsammans! 
Här får du testa på olika former av digital konst, allt ifrån tecknarspel till att vi lär oss om olika 
ritprogram.
Du anmäler dig till bibliotekets Rita digitalt via bibliotekets hemsida.  
Målgrupp: 10–16 år.

17 maj och 18 maj 09:00–11:00
Odlarföreningen DDF och Idé A, odlar tillsammans med förskolebarnen
Plats: Växthuset, Drottninghögs odling.
Vi odlar solrosor och tomater med förskolebarn och pedagoger. 
Barnen odlar i krukor och tar hem dem. 



Anmälan poul.witting@helsingborg.se
Målgrupp: 3–6 år.

”The stolen cat food” sagostund av Erva Spahiu
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 18 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram till 17 juni.
The stolen cat food är en saga som är skriven av Erva Spahiu. Sagan handlar om en generös 
kat som hade en gäst hemma och gästen sköte tyvärr inte sig och till slut fick gästen lämna mitt 
i natten. Erva läser högt sin saga på engelska, och önskar er en god stämning när ni lyssnar på 
henne. 
Målgrupp: 2–7 år.

18 maj 08:15–09:45 och 10:00–11:30 
Åter-kläder!
Plats: Den gode herdens kyrka, Blåkullagatan 7. 
En dag med full återvinningskreativitet där barnen från Drottninghögskolan årskurs 5 under en 
dags workshop gör fyra olika dräkter. Vi återskapar begagnade plagg till teman som barnen valt: 
sport, corona, fest och framtidens skoluniform. Workshopen genomförs i den gode herdens kyrkas 
lokal med personal från skolan och Idé A Drottninghög. 
Barnen skapelser kommer att ställas ut på Idé A 24–31 maj.
Anmälan sara.altinawi@helsingborg.se
Målgrupp: årkurs 5.

19 maj 07:45 –08:00
Frukostkonsert med El Sistema
Plats: Anneroskolans utomhusscen på skolgården.
Musikprogrammet El Sistema på Anneroskolan bjuder på sång och spel innan skolan börjar.
Anmälan poul.witting@helsingborg.se
Målgrupp: Alla åldrar.

19 maj 10:00–15:00
Pimpa din rollator
Plats: Idé A Drottninghög.
Kom och piffa upp och sätt ditt avtryck på våra rollatorer som kommer att bli rullande konstverk. 
Vi har piffmaterialet, det är gratis och utan föranmälan.
Kontakt Madeleine Lindqvist 042–10 48 26.

Högläsning Nussekudden
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 19 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram till 18 juni.
Ulla Gedda läser högt ur boken ”Nussekudden” av Håkan Jaensson.
Kalle önskar sin nussekudde högst av allt. Kanske är det sånt som går över, kanske inte. 
Sedan händer något alldeles förskräckligt, och vill du veta vad borde du lyssna på sagan!
Målgrupp: 2–7 år

19 maj Fredriksdal, vid Vattentornet/Odlingslådorna 10:00 och 11:30
20 maj Dalhem, vid Ladans fritidsgård 10:00 och 11:30
När Harry mötte Iggy med Teater 23
Följ med in i skogen och möt haren Harry och Igelkotten Iggy, två lustiga och musikaliska kompisar 
som håller ihop i vått och torrt. Bästisar helt enkelt.
Men en dag börjar Iggy smussla med något i buskarna och Harry blir alltmer nyfiken vad det är 
som är så hemligt. Till slut avslöjar Iggy att hon har träffat en vän till. Då börjar genast avundsju-
kan att grabba tag i Harry. Svartsjuka kan verkligen sätta krokben för vänskap. Hur ska det gå?
Ett vänskapsdilemma framfört med mycket humor och en operaklingande repertoar!
Teater 23 har gjort en dramatisering av Mats Wänblad och Per Gustafssons böcker om Haren och 
Igelkotten. Läs gärna mer på www.teater23.se .



Anmälan poul.witting@helsingborg.se
Målgrupp: 5–9 år .

19 maj 18:00–19:30
Biologisk mångfald eller biologisk enfald
Plats: Digitalt via Teams.
Biologisk mångfald eller biologisk enfald?
Människan är en art av totalt 8,7 miljoner arter på vår jord. Larmrapporterna om hur vi snabbare än 
någonsin utrotar växter och djur kommer allt tätare. Många forskare menar att vi är inne i ett sjätte 
massutdöende, jämförbart med meteoritnedslaget som dödade det mesta livet på jorden för 65 
miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut. Klarar vi oss utan en mångfald av arter, eller är det så 
att vi sågar på den gren vi själva siter på? 
     Vi ska berätta om varför vi inte kan ställa oss utanför naturen utan är beroende av en mångfald 
av arter. Vi kommer också att berätta om hur vi inom staden arbetar, strategiskt och praktiskt, 
med frågan. På slutet kommer också tips på vad du själv kan göra för att bidra till en mångfald av 
växter och djur i din närmiljö och på jorden. 

Om föreläsarna: 
Linda Hellberg heter jag och arbetar som naturvårdare på Stadsbyggnadsförvaltningen. I mitt jobb 
planerar och genomför jag olika naturvårdande åtgärder som är bra för en mångfald av växter och 
djur. Som exempel anlägger vi blommande ängar, vårdar gamla träd och planterar nya. Som biolog 
funderar jag mycket på hur vi människor förhåller oss till naturen. Ibland verkar vi tro att vi kan ara 
oss utan jordens ekosystem, men gör vi det eller sågar vi på den gren vi själva sitter på? 
      Mitt namn är Fredrik Bengtsson och jag arbetar som kommunekolog på Stadsbyggnadsförvalt-
ningen. I min yrkesroll jobbar jag ofta med att förmedla kunskap om vilka naturvärden som finns 
så att staden bättre tar hänsyn till dessa i fysisk planering, byggande och förvaltning. Jag arbetar 
även med att bilda naturreservat och med andra naturvårdsprojekt. Det kan vara en utmaning att 
hålla modet uppe trots larmrapporter om situationen på jorden. Därför behöver vi påminnas om att 
varje människas val spelar roll och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det går att förändra till det 
bättre!
Anmälan för att få länk johan.kindeberg@helsingborg.se 
Målgrupp: Alla åldrar.

Högläsning med TAKK –”Kalas”
Plats: Digitalt på Idé A Drottninghögs Facebooksida.
Publiceringsdatum 20 maj 09:00, filmen finns tillgänglig fram 19 juni
Caroline läser och använder tecken som stöd boken ”Nu ska vi prata! Kalas” av Embla Sue Panova, 
Jessika Linde Brundin och Moa Graaf.
Eli ska äntligen få gå på kalas. Spännande! Roligt! Lite läskigt? Och mycket gott!
Tecken som stöd underlättar förståelsen och främjar språkinlärningen.
Målgrupp: Barn 2–7 år.

20 maj 18:00–20:00
Ritkurs
Plats: Digitalt via Zoom.
Välkommen till Rita Digitalt online, där vi testar på att rita digitalt tillsammans! Här får du testa på 
olika former av digital konst, allt ifrån tecknarspel till att vi lär oss om olika ritprogram.
Du anmäler dig till Ritkurs med mötesplats Kalifornia genom att mejla ”Rita” och ange din 
mailadress till motesplats.kalifornia@helsingborg.se senast valt datum klockan 17:00 så skickar vi 
dig en länk till Zoom.
Begränsat antal platser.
Målgrupp 15–25 år.

21 maj 11:00–11:30
Träna med din rollator
Plats: Grönkullagatan 41.



Lär dig hur du på ett enkelt sätt kan träna gymnastikrörelser med din rollator.
Gruppträning med Lotta Strandqvist från Skol och fritidsförvaltningens seniorskola.
Inga förkunskaper behövs och det är ett lugnt tempo. Begränsat antal platser.
Anmälan 042–10 48 26 eller madeleine.lindqvist@helsingborg.se senast 20 maj.
För dig som inte kan närvara kommer eventet att livesändas på Instagram 
@traffpunkterihelsingborg
Målgrupp: Rollatoranvändare, alla åldrar.

20 och 21 maj 15:00–20:00
Återskapa
Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B.
Återdesigna en gammal möbel. Fixa till en tråkig möbel i din egen stil och smak. Vi har massor av 
verktyg, färg och material för att du ska kunna lyckas med ditt projekt.
Mejla ”Återskapa” och ange datumet du vill anmäla dig till, ditt namn, telefonnummer och dina 6 
första siffror i personnumret till aktivitetshuset.tryckeriet@helsingborg.se senast klockan 17:00 
dagen innan aktiviteten äger rum. Begränsat antal platser.
Målgrupp: 12–18 år.

21 och 22 maj
Starttid fredag mellan klockan 14:00-18:00 (slut 20:00), lördag klockan 12:00-16:00 (slut 18:00).
Uppdragskampen
Plats: Utgångsplats Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B.
Kul aktivitet för dig, dina vänner och familjen. 
Här ska du utföra ett antal uppdrag genom att ta dig runt ett visst område (Drottninghög, Dalhem, 
Fredriksdal) och utföra lite olika kul uppdrag. Du hämtar uppdraget på Aktivitetshuset Tryckeriet. 
Kör alla utmaningarna så fort du kan och skicka svaren efter varje utmaningen till oss.
När du skickat in sista stoppar vi tiden!
Kontaktperson: Jeanette Blixt, Zara Lindell (Aktivitetshuset Tryckeriet) 0738-02 18 58.
Anmälan aktivitetshuset.tryckeriet@helsingborg.se
Ange namn, ålder på alla deltagare i gruppen och aktivitetens namn (Uppdragskampen) i anmälan. 
Skriv önskad starttid, i bekräftelsemailet får du närmst önskad tid.
Antal deltagare: max fem grupper per timme. 
Målgrupp: Alla åldrar.

22 maj 10:00–13:00
Language of creativity
Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B.
Var med och tillverka och designa din egen tavelram. Vi står för material. Aktiviteten sker utomhus 
under tak.
Anmälan aktivitetshuset.tryckeriet@helsingborg.se
Ange namn, ålder och ”Language of creativity” i anmälan.
Målgrupp: 10–18 år.

24 maj 12:00–12.30
Lunchkonsert med El Sistema
Plats: Anneroskolans utomhusscen på skolgården
Musikprogrammet El Sistema på Anneroskolan bjuder på lunchkonsert.
Anmälan poul.witting@helsingborg.se
Målgrupp: Alla åldrar. 

24 maj 15:30–17:00 och 17:15–18:45
Rita tillsammans
Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B
Välkommen till Rita tillsammans, där vi testar på att rita digitalt tillsammans! Här får du testa på 
olika former av digital konst, allt ifrån tecknarspel till att vi lär oss om olika ritprogram.
Du anmäler dig ett av de tillfällena via bibliotekets hemsida.



Målgrupp: 10–16 år.

24 maj−31 maj
Barn–och ungafestivalens utställning
Plats: Idé A Drottninghög
Tillgänglig enligt bibliotekets öppettider.
Vernissage: 24 maj 15:00
Vi vill gärna att du ser och tar del av vissa aktiviteter som genomförs under Barn–och ungafestiva-
len 2021. Utställningen har både utomhus–och inomhusutrymmen, där kommer vi att visa en del 
av resultaten av våra workshoppar. 
Målgrupp: Alla åldrar.
Information poul.witting@helsingborg.se eller sara.altinawi@helsingborg.se

25 maj 10:00–12:00  och 13:00–16:00
Käpphästhoppning
Plats: Drottninghög vid Lekplatsen Prinsessor och drakar.
Prova på käpphästhoppning. På grönområden i Drottninghög byggs en liten käpphästbana upp, 
testa att hoppa högt eller tar dig snabbast genom bana utan att riva ett hinder. Det är dropp in som 
gäller men begränsat antal platser. 
Anmälan aktivitetshuset.tryckeriet@helsingborg.se
Målgrupp: 6–10 år.

26 maj 15:00–19:00
Mångkulturell fest
Plats: Drottninghög, mellan Lekplatsen Prinsessor och drakar och odlingslådorna.
Du är välkommen till en mångkulturell fest i ett stort tält med livfull scen. Vi bjuder på smakprov 
av spännande dans och musik från olika platser i världen. Kom gärna en sväng och ta del av det 
vi ska erbjuda den tiden som en avslutning av Barn- och unga-festivalen 2021 på Drottninghög. 
Begränsat antal platser.
Information poul.witting@helsingborg.se eller sara.altinawi@helsingborg.se
Målgrupp: Alla åldrar.

Vecka 20
Snackeplank – kvartersdialog på Fredriksdal
Plats: Fredriksdal
Varför? För att undersöka hur människor på området, gamla som unga, ser på sin stadsdel. Vad får 
Dig att känna Dig hemma i hjärtat? Vilka platser är viktiga för Dig? Var träffar Du vänner på områ-
det, var känner Du dig trygg?
Tillsammans fångar vi ord och bilder på ett Snackeplank. Ord som beskriver livet mellan husen!
Kontakt: malin.grahn.marksell@helsingborg.se

Samarbetspartners:
ABF, Annaroskolan, AMF, Antidiskrimineringsbyrån, Arbetsmarknadsförvaltningen, Café 
Välkommen, Dalhemförskolor, Den Gode Herdens kyrka, DrottningH, Drottninghögs förskolor, 
Drottninghögskolan, Dunkers Kulturhus El Sistema, Fredriksdal museer och trädgårdar, Fritid 
Helsingborg, H22, Helsingborgshem, Inva–Sam, Kubikskolan, kulturLab, Kulturmagasinet, 
Kulturpunkten, Musikskolan, Hyresgästföreningen Brigaden, Odlarföreningen, Region Skåne, 
Rikshem, Skol–och fritidsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen, Tryckeriet, Visionsfonden, 
Volontärcenter, Vårdcentralen Drottninghög.


