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         Musik i Redet

Starta din sommar i Vattenriket på naturum!



Måndagar och fredagar 
25 juni–17 aug drop in kl 14–15.
Håva bland klodyvlar och fiskiglar vid naturums 
håvningsbrygga. Vår naturvägledare finns på 
plats med håvar och burkar. Familjeaktivitet för 
alla åldrar. Håvningssugna barn håvar i vuxens 
sällskap och det finns flytväst att låna.

Måndag & fredag

Tisdagar 3 juli–14 aug drop in kl 14–15. 
Må bra i naturen med hjälp av pensel, papper 
och färger. Tillsammans med naturvägled-
aren hittar ni fina motiv och provar olika 
tekniker  med penna och pensel. Allt material 
finns på plats.

Onsdagar 27 juni–15 aug drop in kl 14–15.
Bekanta dig med kryp och blommor från 
Vattenriket tillsammans med naturvägledaren. 
Vi dukar fram fascinerande saker utanför 
naturums entré och upplever det stora i det 
lilla med alla våra sinnen.

Torsdagar 21 juni–16 aug kl 8.30.
Starta dagen med mjuka rörelser och vacker 
utsikt tillsammans med oss på naturums tak-
terrass. Qigongen varar ungefär 30 minuter.

I sommar händer det roliga saker varje dag i veckan. Den morgonpigga kan starta tors-
dagarna med skön qigong på takterrassen. Varje måndag och fredag håvar vi småkryp 
från naturums håvningsbrygga. Den kreative bör pricka in tisdagarna då vi skapar 
tillsammans. I redet blir det härliga utomhuskonserter med allt från pop till storbands-
jazz. Här i programmet finns också tips på fina utflyktsmål att upptäcka på egen hand. 

Sommar i Vattenriket

Missa inte Skapa och 
upptäck på Lillö! 
Se nästa uppslag.

Måla naturen

Tisdag

Möt naturen

Onsdag

Qigong på takterrassen

Torsdag

Öppen borg på Lillö

Söndag

Söndagar 6 maj–9 sept kl drop in 11.30–15.
Kom till Lillö och besök den medeltida borg-
ruinen. Ta med fikakorgen och ha en skön 
stund i vackra omgivningar med vingslag från 
såväl historien som fågellivet. Kom gärna på 
cykel eller till fots. Arrangeras av Vattenrikets 
vänner.

Upptäck livet under ytan



Musik i redet 
Lyssna till vacker musik i fin miljö. Konserterna är gratis och ges utomhus.

Musik i Redet arrangeras i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet.

ELDIGA TONER MED AMADEAKVARTETTEN
Söndag 17 juni kl 15.
Amadeakvartetten spelar eldig tangomusik och 
folkliga valser hämtade från Sydamerika och 
Sverige. Rycks med av smäktande toner från 
dessa fyra damer med sina stråkinstrument.

KRISTIANSTADS STORBAND
Söndag 8 juli kl 15.
Kristianstads storband – på bästa sommar-
humör - botaniserar i den klassiska jazz- och 
swingrepertoaren. Sångsolist Clara Fornander.

DUON A & O BJUDER PÅ JAZZ & POP 
Söndag 15 juli kl 15.
Amanda Karström och Oscar Molin-Ekenros 
bjuder på jazzstandards och popdängor. Aman-
da studerar jazz på Sundsgårdens folkhögskola 
och Oscar är aktiv med sitt band Taste Good.

LISA NILSSON TRIBUTE 
MED JOHANNA JINGNERT TRIO
Söndag 5 augusti kl 15.
Sångerskan Johanna Jingnert tolkar låtar av 
Lisa Nilsson tillsammans med Johan Danving 
på cajon och Jonatan Hansson på gitarr. 

FLORAVANDRINGAR
med Naturskyddsföreningen 

och Studiefrämjandet
• Mosslunda 17 juni kl 10
• Golfbanan i Åhus 17 juni kl 14
• Bockeboda 2 juli kl 18
• Furuhov 16 juli kl 18
• Gropahålet 9 augusti kl 18                 Fler aktiviteter erbjuds av Naturskyddsföreningen och Nordöstra Skånes Fågelklubb.      

SNORKLA BLAND SANDRÄKOR OCH SÅGTÅNG 
Ons–tors 7–8 augusti drop in kl 12–15 
Snickarhaken, Äspet i Åhus.
Vi utforskar Snickarhakens undervattensvärld 
med vattenkikare, snorkel och cyklop. Utrust-
ning i begränsat antal till både barn och vuxna 
finns att låna, även våtdräkter och vadaryxor 
som passar från cirka 11 år. 

VANDRA LINNÉRUNDAN
Söndag 12 aug kl 8 samling utanför naturum.
Onsdag 15 aug kl 8 samling utanför naturum.
Ta med kikare och fika och vandra med Evert 
Valfridsson (6 km). Arrangeras av Nordöstra 
Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet. 

HERLUF TROLLE FRÅN LILLÖ
Söndag 19 augusti kl 13 på Lillö.
Herluf Trolle är en känd person i dansk historia. 
Han föddes 1516 på Lillö och gjorde karriär 
som amiral och riksråd. Ingemar Ottosson, 
Högskolan Kristianstad, föreläser om Herlufs 
livs liv och hans tid. Arrangeras av Vattenrikets 
vänner. 

Vilka simmar du tillsammans med i havet?

VADARSPANING I ÄSPET
Söndag 8 juli kl 7, söndag 15 juli kl 17.30 
och söndag 22 juli kl 7. 
Samling på Snickarhakens parkering, Äspet.
Skåda tillsammans med Nordöstra Skånes 
Fågelklubb i Äspets fågeltorn. Samarrang-
emang med Studiefrämjandet.

SOMMARBINGO
Upptäck livet runt naturum. 
Hämta en bingobricka och 

börja kryssa!

Vadarspaning i Äspet

Skapa och upptäck på Lillö
Mån–tors 18–21 juni
drop in kl 12–15 vid Lillöborgen.
Under fyra dagar fyller vi Lillö med aktiviteter 
för hela familjen. Vi använder material från 
naturen till historiskt hantverk, skapande och 
utforskande. Prova på tovning och luffarslöjd. 
Tillverka egna musikinstrument och smycken. 
Gå en tipspromenad och njut av 
omgivningarna. 

Se Naturskyddsföreningens  
      program för mer info.



I Hercules finns chansen att se både svarttärna och stork.

Foto: Mattias Roos

Linnérundan och Lillö 
Starta vid naturum och promenera 6 km bland vass, vide-
snår och strandängar. Längs stigen finns flera fågeltorn och 
information i Utemuseum Kanalhuset och 
på segelskärmar vid Lillö och Härlövs-
borg. På turen passerar du Lillö borgruin 
- ett härligt ställe att äta matsäcken 
på. Nyckel till borgen finns att låna 
på naturum. Lyssna på ljudfiler med 
din mobil om platser du passerar.

Hercules
Hercules är en rik mosaik av ängar, betesmarker, videsnår, 
vasshav och dammar. Den 3 km långa stigen passerar 
utemuseet där utställningen berättar om Hercules natur 
och kulturhistoria. Från fågeltornet har du fin utsikt över 
Herculesvikens vasshav. Stigen fortsätter vidare förbi  
dammar där trollsländor och svarttärnor trivs. Hercules  
ligger söder om Viby vid Hammarsjöns strand.

Forsakar
Sök skugga vid den vackra ravinen som sägs vara ett verk 
av jättar och hem åt pysslingar, näcken och skogsrået. For-
sakarsbäcken kastar sig ner i flera vattenfall. Sluttningarna 
kläs av bokskog och längre ner ger ormbunkar och mossor 
en frodig grönska. Promenera längs ravinkanten och se det 
största vattenfallet på nära håll från en utsiksplattform. 
Forsakar ligger vid Degeberga. 

Äspet
Fågelskådning passar bra att kombinera med sol och bad 
i Åhus. Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, 
strax söder om Åhus hamn. Det är ett omväxlande område 
med en grund lagun som lockar många häckande och 
rastande fåglar. Lagunområdet gränsar till Kronoskogen, 
en blandskog som är ett populärt rekreationsområde. 
I anslutning till lagunen finns två fågeltorn och ett nytt 
utemuseum vid Snickarhakens parkering. Kombinera bad och fågelskådning vid Äspet.

Besök medeltida Lillö borgruin.

ÖPPEN BORGSöndagar och röda dagar  kl 11.30–15. 6 maj-9 september Arrangeras av Vattenrikets vänner.

Vattenfall och bokskog i Forsakar.

Starta din vattenrika sommar med ett besök på naturum, 
mitt i Kristianstad och mitt bland våtmarkerna. Förutom 
naturum finns det ett tjugotal besöksplatser med olika 
karaktär runt om i Vattenriket. Här presenterar vi några 
av dem som är särskilt trevliga att besöka på sommaren. 
Välkommen ut i Vattenriket!

Sommartips 
i Vattenriket

                               Läs mer och se vägbeskrivningar på vattenriket.kristianstad.se     

Starta på naturum Vattenriket 
Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vattenrikets 
besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal som tipsar om de bästa natur-
upplevelserna just nu. Åk en hisnande färd med Opteryx, fördjupa dina kunskaper eller lapa 
sol i redet. En trappa upp severar Café Årum fika och mat lagade av lokala råvaror. Utanför 
caféet finns en härlig takterrass med vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du 
äta din matsäck eller bara njuta av utsikten. 



ÖPPETTIDER
18 juni–31 augusti: Alla dagar kl 10–17. 
Stängt midsommarhelgen 22–23 juni. 
Tider resten av året - se hemsidan.

BILJETTER  
Alla aktiviteter i sommarens program är gratis 
och öppna för alla utan föranmälan.
 
GRUPPGUIDNINGAR OCH HYRA AV HÖRSALEN 
Grupper och skolklasser förbokas. Se 
vattenriket.kristianstad.se/naturum/

KONTAKT 
Tel naturums reception 044–13 23 30 
E-post naturum@kristianstad.se
Hemsida vattenriket.kristianstad.se/naturum/
Adress Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

CAFÉ ÅRUM
På andra våningen serveras mat och fika.
Tel 044–12 10 01 
E-post info@cafearum.se
Hemsida cafearum.se

Varje dag på naturum 

VÄRT ATT VETA OM VATTENRIKET
Dagligen klockan 11.30 

VATTENRIKET FOR DUMMIES
Ask at the reception desk.

FRÅN HUSMASK TILL SARV
Dagligen klockan 15.00

          UPPLEV VATTENRIKET MED OPTERYX
Dagligen hela dagen

FILMEN BIOSFÄR
 Visas på begäran på sv, eng eller ty. 

PROVA PÅ QIGONG (FILM) 
 Visas på begäran.

Gilla oss på facebook!

Jag visar aktiviteter 
för hela familjen!


