NATURUMS PROGRAM 1 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021
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Höstlov på naturum
Djurolympiad
Tisdag–onsdag 2–3 november drop in kl 11–14
Kan du hoppa lika långt som en groda? Utmana några av
våra svenska djur i vår djurolympiad. Vi håller elden igång
utanför naturum. Ta gärna med något att grilla! Förskoleoch fritidsverksamheter är välkomna även kl 9-11.
Kontakta då sam.peterson@kristianstad.se.

Höstkul vid brasan
Torsdag–fredag 4–5 november drop in kl 11–14
Bli en naturdetektiv! Kom och lös våra kluriga uppdrag och
lär dig känna igen olika djurspår i naturen. Vi håller till vid
brasan utanför naturum. Ta gärna med något att grilla!

Bland skallar och knotor
Lördagarna 13 & 20 november
drop in kl 12–15
Har fåglar tänder? Hur ser uggleklor ut och
varför har grävlingen en hajfena på skallen?
Vi kollar in skelett och upptäcker hemligheter bland kotor, horn och kranier. Ta gärna
med egna skelettfynd från naturen!

Silvertärnor. Foto: Patrik Olofsson/N

Tärnsommar
med Patrik Olofsson/N
Söndag 28 november kl 14–15
Naturfotograf och filmare Patrik Olofsson
följer våra tärnor på deras flyttning i sin
senaste film Tärnsommar. Filmen beskriver
aktuell flyttfågelforskning och bjuder på
besök i såväl Vattenriket som på Antarktis.
Patrik Olofsson finns på plats för att visa och
berätta om filmen. Boka din plats via
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Jul på naturum
Naturligt julpyssel
Tisdag–söndag 1–30 dec drop in kl 11–16
Pyssliga barn i vuxet sällskap är välkomna
att pyssla på naturum. Vi har laddat med
nötter, kottar och annat naturligt pysselmaterial.

Naturligt julpysse
l

Hållbara julklappar
Fredag–lördag 3–4 december
drop in kl 13–16
Wax on, plast off! Välkommen att göra egna
bivaxdukar för ett mer hållbart hem. Perfekta
julklappar! Till självkostnadspris. Allt material finns på plats.

Kören Trekvart sjunger in julen
Söndag 5 december kl 15–16
I år får vi hjälp av en mindre grupp ur Kören
Trekvart som hjälper oss komma i julstämning. Konserten är gratis. Boka din plats via
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.

Kören Trekvart

Spindeljakt i julgranen
Lördag-söndag 11–12 och 18–19 december
drop in kl 12-15
Det är inte bara tomten som kommer på julafton. Vet du egentligen vem som gömmer
sig i granen? Kom och leta spindlar och
andra kul kryp i våra julgranar.

Konferensen BIOSFÄR 2021
Måndag 15 november
En konferens full med aktuella rön från
forskarvärlden med anknytning till Vattenriket. Arrangeras tillsammans med Högskolan Kristianstad. Läs om program, pris
och anmäl dig på hemsidan vattenriket.
kristianstad.se/biosfarkonferens/.

Vem gömmer si
g i granen?

FLER AKTIVITETER
finns i de lokala
föreningarnas program:
Nordöstra Skånes Fågelklubb
Naturskyddsföreningen
Friluftsfrämjandet
STF Östra Skåne
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Välkommen till 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. En trappa upp
serverar Bistro Årum mat och fika. Utanför restaurangen finns en härlig takterrass med
vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck eller bara njuta av
utsikten.
Öppettider november-december
Tisdag–söndag kl 11–16.
Stängt 23–25 och 31 december.
Bokade grupper och hyra av hörsalen
Guidning av grupper och skolklasser förbokas. Se vattenriket.kristianstad.se/naturum
Biljetter
De flesta aktiviteter är gratis och öppna för
alla. Tärnsommar och Kören Trekvart sjunger in
julen är gratis men behöver bokas via:
www.timecenter.se/naturumvattenriket/.
Konferensen Biosfär 2021 har en avgift och
måste bokas i förväg. Se hemsidan vattenriket.kristianstad.se/biosfarkonferens/

Kontakt
Telefon receptionen: 044–13 23 30
E-post: naturum@kristianstad.se
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress: Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad
Bistro Årum
På andra våningen serveras mat och fika.
Telefon: 070 485 00 43
E-post: bistroarum@gmail.com
Hemsida: bistroarum.se

