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Om kejseren, der bruger alle sine penge på nyt tøj,
og om de svindlere, der lader som om, de væver
et sæt tøj til ham. Hvis ikke han kan se det, er han
dum, siger de. En humoristisk jagt på svindlerne
og de forfængelige. Anbefales fra 3 år.
Billetter på baggaardteatret.dk
16., 17. og 18. oktober, kl. 11.00 – 11.30
Baggård Teatret, Caroline Amalie Vej 26,
5700 Svendborg

Videnskabsteater
Tilbage til Naturen

Naturama’s rangere møder biodiversitets-troldmanden Arne, som tager dem med
på en fantastisk rejse 5000 år tilbage til
dengang, hvor verden stadig var fyldt med liv,
hvor vandet var rent og skovene store.
Hvordan får vi dyrene tilbage? Er død i
virkeligheden liv? og finder de to eventyrere
tilbage til virkeligheden? Få svar på dette og
meget mere i dette 20 minutters show.
12. - 20. oktober, hver dag kl. 13.00
Naturama, Dronningemaen 30,
5700 Svendborg

Brug en efterårsferiedag
i Gorilla Park

Mere end 2,7 km forhindringsbaner med over
100 klatreelementer i trætoppenes 1-26 meters
højde – en uforglemmelig oplevelse i højderne.
Der fyres også op i brændeovnen i den store
Laavo, og bages snobrød over bål.
For Børn og voksne i alle aldre (fra 4 år).
Husk at booke plads på www.gorillapark.dk
12. - 20. oktober
Gorilla Park Svendborg, Rødmevej 45,
5771 Stenstrup

Æbleræs på havnen

De smukke gamle træskibe kommer til
Svendborg lastet med æbler fra frugthaverne
i Troense. Æblerne sælges fra skibene ved
Sejlskibsbroen. Rundt om Pakhuset er der
boder, hvorfra der sælges kunsthåndværk,
honning, frugt & grønt. I pakhuset er der
dækket op, og man kan købe æbleflæsk samt
kaffe og kage. Gratis for hele familie
12. oktober, kl. 9.00 - 15.00
Maritimt Centers Pakhus, Havnepladsen 2,
5700 Svendborg

Kreativ workshop - Sparegris

Lav din egen sparegris i genbrugsmaterialer
og papmache. Vi former og dekorerer grisen
så du får din helt egen personlige sparegris
med hjem. Husk tøj der må blive beskidt af
maling. Underviser er Kathrine de Place Bjørn
der til daglig underviser på Svendborg
Ungdomsskole og i hendes egen kunstskole
for børn TOTEM. Fra 7 år og op. Børn under
7 år, skal medbringe en voksen. 20 kr. pr. barn.
Billetter på www.svendborgbibliotek.dk
14., 15. og 16. oktober kl. 10.00 – 13.00
Svendborg Bibliotek, Svinget 1,
5700 Svendborg

Gamle lege og leg med æbler

Tag børn og børnebørn med. Mange aktiviteter; ringspil, snurretop, snoreleg, tøndebånd,
stylter og kuglespil. Rebslagning i haven, hvor
du selv kan være med til at lave reb. Sjove
museumsopgaver indendørs for børn i alle
aldre. Børn gratis adgang, kaffe/sodavand og
varme vafler kan købes.
16. og 19. oktober, kl. 10.00 - 15.00
Taasinge Museum, Kirkebakken 1,
Bregninge, 5700 Svendborg

Leg i Carlsberghallen

Tag børn og børnebørn med og spil badminton
eller prøv klatrevæggen. Bagefter måske en
tur i trampolinen eller en kamp på multibanen
og afslut med et gratis æble. Der er gratis leg
og underholdning for alle aldersklasser.
14. og 17. Oktober 2019 kl. 10.00 – 14.00
Carlsberg Camping , Sundbrovej 19,
Tåsinge, 5700 Svendborg

Familietid i Svømmeland

Sjov, leg og samvær i vandet. Rutsjebane,
banesvømning, aktivitetsbassin, spabad og
varmtvandsbassin. Nyd et par timer med hele
familien og slut måske af med en forfriskning i
EnergiBaren. Børn under 10 år skal være ifølge
med voksen, som til enhver tid har ansvar for
barnet
14. -18. oktober kl. 8.00-18.00 / weekenden
12. -13. og 19. -20 oktober kl. 9.00 - 16.00
Svendborg Svømmeland, Ryttervej 70
5700 Svendborg

Rundvisninger på
Danmarks Forsorgsmuseum

I efterårsferien kan alle få et levende og
medrivende skud socialhistorie på Danmarks
Forsorgsmuseum. Museets gæster kan gå
med en af museets formidlere på en rundvisning og høre historierne om livet bag de
høje pigtrådsklædte mure - om bl.a. lusekassen, fuldebrummen og selvfølgelig om en
række af de mennesker, der i tidens løb har
boet på Fattiggården. Hør f. eks. historien om
”Flugtkongen fra Slesvig” og ”Fattiggårdens
Skræk”.
15. – 18. oktober, Kl. 11.00 og kl. 13.00
Danmarks Forsorgsmuseum,
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

Legedag på Kultutten

Kom og leg med og tag alle med du kender
med. Der vil være mulighed for at prøve
forskellige boder f.eks. flødebollemaskine,
dåsekast, ansigtsmaling DIY, kreativt værksted, balancebom, hulahop-undervisning, fri
leg i Cirkusrummets legeland, forestilling og
laboratorie sjov. Caféen er åben. Gratis entre,
med mulighed for køb af “turpas”:
10 ture 50 kr. /24 ture 100 kr.
14. oktober, kl. 10.00 - 17.00
Kultutten Frederiksø 16c, 5700 Svendborg
svb 3829

Børnefamilieforestilling
Kejserens Nye Klæder

