
GRILLKVÄLLAR
PÅ RIBERSBORG
Det händer massor av roliga saker på 
Ribersborgs handikappbad i sommar. 
Träffa gamla och nya vänner, lyssna på 
musik, sjung karaoke, spela bingo och 
mycket mer! Köp korv med bröd att 
grilla, något gott i kiosken eller ta med 
egen mat för grillning.

MAJ KL. 18.00–21.00  

TISDAG 16 MAJ JIMMY SPELAR SKIVOR
Sommaren första grillkväll spelar DJ Jimmy 
både nya och gamla favoritlåtar. Du kan också 
önska en låt som du själv gillar. 

TORSDAG 18 MAJ KARAOKE
Värm upp stämbanden, vi kör på allas favorit 
och klassiker: Karaoke.
 
TISDAG 23 MAJ LINEDANCE
Du behöver inte ha någon partner när du  
dansar linedance. Musiken vi dansar till är allt 
från country, pop, vals och latin.

TORSDAG 25 MAJ UTOMHUSLEK
Vi laddar upp för en helkväll med roliga lekar 
och bus, ingen tävling – bara skoj!

TISDAG 30 MAJ SABOTAGE 
Lundarapparen Henrik ”Sabotage” Paulsson 
har varit aktiv på den svenska hiphopscenen 
i flera år och har släppt ett antal skivor. Missa 
inte ett av de bästa namnen inom svensk 
hiphop.

JUNI KL. 18.00–21.00

TORSDAG 1 JUNI BASKET MED ADDE
Vi kör straffkasttävling.

TISDAG 6 JUNI STÄNGT! (NATIONALDAGEN) 

TORSDAG 8 JUNI ZUMBA
Rigmor Grönwall kommer och dansar  
Zumba med oss, detta kan bli svettigt så ta  
på dig träningskläder.
OBS! Vi håller duscharna öppna denna kväll. 

TISDAG 13 JUNI KATJA & ÅSA  
MUSIK-WORKSHOP
Katja är utbildad kontrabasist och musik
pedagog och Åsa är dramapedagog som 
också spelar fiol. Kom och var med och känn 
musiken i kroppen.

TORSDAG 15 JUNI TIPSRUNDA
Tio frågor, tre vinnare. Pris utlovas.  

TISDAG 20 JUNI SABINA CHANTOUIRA
Sabina Chantouria  uppträder  tillsammans 
med sitt band, musikerna Christopher Fossto 
och Amanda Ahlaalerup. Starka melodier med 
mycket hjärta utlovas.

TORSDAG 22 JUNI MIDSOMMARFÖRFEST  
MED TEATER TEAMUS
Vi startar en dag för tidigt med midsommar
firandet, Ingrid Savbrandt med Teater Teamus 
står för musiken denna afton. 

TISDAG 27 JUNI KARAOKE
Nu har ni som tycker om att uppträda och 
sjunga era favoritlåtar inför andra en chans  
att göra detta inför en cafépublik.

TORSDAG 29 JUNI DE LA KINGS  
(BREAKDANCE)
Dansmattorna ska glöda! Ikväll kommer killarna 
från De La Kings och breakar för och med oss.  
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JULI KL. 18.00–21.00  

TISDAG 4 JULI FEMKAMP
Nu är det dags för en rolig och utmanande 
femkamp där alla som vill kan vara med och 
tävla efter förmåga. Priser utlovas.

TORSDAG 6 JULI BINGO!

TISDAG 11 JULI SARA ELEONOR
Sara Eleonor är en singer/songwriter som 
sjunger soul/poplåtar till gitarr och piano.

TORSDAG 13 JULI SHOODIX
Shoodix består av Cissi & Johnny som  
genom sin repertoar av covers inom 50–60tal, 
country och dansband når en bred publik. 

TISDAG 18 JULI LINNA & ALVIN
Syskonen Linna och Alvin bjuder på vispop 
med stämsång till ukele, bas och trummor. 
Båda kommer från en musikalisk familj och har 
en bakgrund i Malmö Operas barnkör. 

TORSDAG 20 JULI MUSIKQUIZ
Hur mycket musikkunskap sitter du inne på? 
Testa dig i kvällens musikquiz. Priser utlovas.

TISDAG 25 JULI BRÄNNBOLL FÖR ALLA
Kom och var med på brännboll.  Vi spelar med 
både platta och runda slagträn, så att alla kan 
träffa bollen.

TORSDAG 27 JULI ALLSÅNG MED DENNIS 
LINDGREN
Vår favorittrubadur Dennis Lindgren kommer 
och sjunger allsång med oss denna kväll, ta ett 
allsångshäfte och sjung med. 

AUGUSTI KL. 18.00–21.00

TISDAG 1 AUGUSTI DJ THOMAS 
BERGLUND
En av Grundens DJ:s kommer och spelar upp 
sina favoritartister och förhoppningsvis några 
av era favoritlåtar.

TORSDAG 3 AUGUSTI KARAOKE

TISDAG 8 AUGUSTI MOVE 2 THE GROOVE
Move 2 the Groove är ett ungt rockband från 
Svedala. Med fullt ös på scenen spelar de kän
da rockklassiker.

TORSDAG 10 AUGUSTI BINGO!

TISDAG 15 AUGUSTI TIPSRUNDA
Vi går en tipsrunda runt Handikappbadet och 
försöker svara på frågor som har med havet att 
göra. Priser utlovas.  

TORSDAG 17 AUGUSTI UTOMHUSLEK
Vi laddar upp för en helkväll med roliga lekar 
och bus, ingen tävling – bara skoj!

TISDAG 22 AUGUSTI KUBBTURNERING
Vi delar upp oss i lag och gör vårt bästa för att 
med pinnar kasta ner det andra lagets kubbar.

TORSDAG 24 AUGUSTI KARAOKE

TISDAG 29 AUGUSTI DL CC-RECORDS
Sommarens grillkvällar avslutas med en grill
tallrik som kan köpas till självkostnadspris. 
Dessutom bjuds det på hiphop/pop med tre 
killar från Skåne – Dennis Landen, Chonne & 
Mattias Strand.

TORSDAG 31 AUGUSTI DANSBANA MED  
DJ JIMMY
HKB bygger upp en klassisk dansbana och hyr 
in DJ Jimmy för att spela för oss. Sista dansen!


