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 22 sept

SEPTEMBER

11 aug - 30 nov

Utställning: Nattfladder                                  
Stig in i fladdermössens värld i en 
jordkällare, hålträd och vid 
mölladammen. Kom till den interaktiva 
utställningen på Fulltofta Naturcentrum 
där du lär känna de sociala och smarta 
nattdjuren. Visste du att de ger oss både 
kaffe och bananer?

Utställning på Fulltofta Naturcentrum. Öp-
pet tisd-sönd, kl 10-17, i okt och nov 10-
16.  

 

         
              

15 sept

Trädklättring med rep och sele
Kom och klättra i träd i Fulltofta med 
Embla Träd och guiden Kristina Lexmul-
ler. Sele och hjälm delas ut av arrangören 
till de som vill klättra. Minimiålder är 9 år. 
Klättring sker med start kl 12 och 13.30.

Föranmälan krävs till fulltofta@skanska-
landskap.se, max antal är 6 pers per till-
fälle. Kostnad: 150 kr/person. Samling vid 
Fulltofta Naturcentrum.
                        

Föreställning: Storkakademien
Unikt gästspel! Jorden behöver nya tän-
kare. I en mycket annorlunda skoldag lot-
sas de fyra elevhemmen genom olika 
lärosalar där de möter professorerna 
Storm, Kvickroth, Mörck och Verruckt.
Kom på utomhusföreställningen Storka-
demien.

Kl 10 - ca 13.00. Rek ålder; från 9 år. Bil-
jetter bokas på www.kulturcentralen.nu. 
Mer info på skanskalandskap.se 

Föreställning: Storkakademien
Unikt gästspel! Jorden behöver nya tän-
kare. I en mycket annorlunda skoldag lot-
sas de fyra elevhemmen genom olika 
lärosalar där de möter professorerna 
Storm, Kvickroth, Mörck och Verruckt. 
Kom på utomhusföreställningen Storka-
demien.

Kl 10 - ca 13.00. Rek ålder; från 9 år. Bil-
jetter bokas på www.kulturcentralen.nu. 
Mer info på skanskalandskap.se

Titta på en 

fladdermus

Magiskt på    
Storkakade-
mien

   16 sept



OKTOBER
6 okt

Passing Space i Fulltofta

Ett undersökande av rummet i nuet. En 
unik föreställning varje gång. Ljus, ljud, 
rörelse och manipulation. En plats åter-
uppstår i en ny form. Bakom produktion 
och utförande finns Ilkka Häikiö, Jonas 
Åkesson, Ingrid Rosborg och Chiara Pel-
lizzer.

För tid och biljettköp, se www.kulturcen-
tralen.nu. Mer info på skanskalandskap.se

Trädklättring med rep och sele
Kom och klättra i träd i Fulltofta med 
Embla Träd och guiden Kristina Lexmul-
ler. Sele och hjälm delas ut av arrangören 
till de som vill klättra. Minimiålder är 9 år. 
Klättring sker med start kl 12 och 13.30.

Föranmälan krävs till fulltofta@skanska-
landskap.se, max antal är 6 pers per till-
fälle. Kostnad: 150 kr/person. Samling vid 
Fulltofta Naturcentrum.

Tankevandring i Fulltofta
Gör en tankevandring tillsammans med 
guiden Anna Brümmer i ett höstgult 
Fulltofta samtidigt som du samtalar om 
olika frågor, stora som små.

Kl 10-12. Anmälan senast 13 oktober till 
fulltofta@skanskalandskap.se. Samling 
vid Fulltofta Naturcentrum, FNC. Efter 
vandringen blir det ev gemensam fika på 
FNC.

   14 okt

   6 okt

  1 nov

Trädklättring med rep och sele

Kom och klättra i träd i Fulltofta med 
Embla Träd och guiden Kristina Lexmul-
ler. Sele och hjälm delas ut av arrangören 
till de som vill klättra. Minimiålder är 9 år. 
Klättring sker med start kl 12 och 13.30. 

Föranmälan krävs till fulltofta@skanska-
landskap.se, max antal är 6 pers per till-
fälle. Kostnad: 150 kr/person. Samling vid 
Fulltofta Naturcentrum.

Höstlovskul för lediga barn
Tillsammans med upplevelsepedagoger 
utforskar ni utställningen Nattfladder, 
samt skapar och leker kring temat flad-
dermöss.

Drop-in kl 11-14 under dessa dagar. Läs 
mer på skanskalandskap.se

Glöm inte 
att hoppa i
högarna

NOVEMBER

   31 okt-3 nov



www.skanskalandskap.se/fulltofta
www.facebook.com/fulltofta
Anmälan till aktiviteter : fulltofta@skan-
skalandskap.se

Guidad tur av Nattfladder
Fladdermusexperten Espen Jensen vet 
allt som är värt att veta om dessa natt-
djur. Häng med på en guidning genom 
Nattfladder, utställningen på Fulltofta 
Naturcentrum.

Guidning startar kl 10 samt kl 13 på 
Fulltofta Naturcentrum. Ingen föranmälan. 
Gratis.

Guidad tur av Nattfladder
Fladdermusexperten Espen Jensen vet 
allt som är värt att veta om dessa natt-
djur. Häng med på en guidning genom 
Nattfladder, utställningen på Fulltofta 
Naturcentrum.

Guidning startar kl 10 samt kl 13 på 
Fulltofta Naturcentrum. Ingen föranmälan. 
Gratis.

Guidad tur av Nattfladder
Fladdermusexperten Espen Jensen vet 
allt som är värt att veta om dessa natt-
djur. Häng med på en guidning genom 
Nattfladder, utställningen på Fulltofta 
Naturcentrum.

Guidning startar kl 10 samt kl 13 på 
Fulltofta Naturcentrum. Ingen föranmä-
lan. Gratis. 

   10 nov

   24 nov

   18 nov

DEC

           28-30 dec

Vinterlovskul för barn
Öppet hus i Naturcentrums kreativa rum.
Delta i skapande och pyssel. Lek på te-
mat djur och natur runt husknuten.
För mer info se hemsidan i december.

Drop-in kl 11-14 under dessa dagar. Läs 
mer i program på skanskalandskap.se un-
der december.

          


