UPPTÄCK SVERIGES BARNSLIGASTE STAD
I konsertsalen på Malmö Live bänkar sig förväntansfulla femåringar med sina nallar för att
njuta av Tjajkovskij. I akvariet på Slottsholmen visar de giftiga gabonhuggormarna sina
skrämmande långa huggtänder och i Stapelbäddsparken, nere vid havet, landar en stolt
skejtare sin allra första double kickflip. Malmö överraskar, utmanar och roar. Oavsett om
du är fem eller femton kan varje dag förvandlas till ett äventyr. Hur vill du att ditt ska
börja?
Från Afrikas savann till världens puckligaste fotbollsplan
För våra minsta gäster bjuder stadens lekplatser på de största upplevelserna. I Malmö finns runt
femtio olika temalekplatser: riktiga upplevelseparker med tydliga teman. I Afrikaparken kan du gå
på safari bland konstgjorda djur i naturlig storlek och bestiga de klätterbara termitstackarna. På
Musiklekplatsen fascinerar jätteharpan och Äventyrslekplatsen i Kroksbäcksparken lockar med
hinderbanor, klätternät och härligt breda rutschkanor. En liten bit bort ligger Kroksbäcksbackarna
– perfekta för pulkaåkning på vintern – och världens enda puckelbollplan där en fotbollsmatch
kan sluta precis hur som helst.
Börja dagen som tv-kändis
Besöker du Malmö i sommar ska du börja med att ta dig till Västra Hamnen. Gå upp riktigt tidigt
och sätt kurs mot de gröna kullarna nere vid Scaniabadet – här spelas Sommarlov in, för sjunde
året i rad. Prick klockan 9 drar direktsändningen igång: stämningen är hög, skratten många och –
vem vet – kanske är det just ditt glada ansikte som kamerorna fastnar på? Några hundra meter bort
ligger Stapelbäddsparken, en av Europas största och bästa skateparker. Här kan du utforska 2150
m2 flatledges, quarterpipes och banks samtidigt som du beundrar de grymma åkarna som gjort
parken till sitt vardagsrum. Malmö är en sann skatedröm med många sköna platser att åka på, och
i sommar kommer årets stora VM-final att hållas på en alldeles ny bana i Hyllie. Banan är byggd
och donerad av skoföretaget Vans och blir världens första VM-specifika park.
Blås tankarna och inta ytläge!
Från Västra Hamnen går du till Malmö Museer på mindre än en kvart. Ta bron över till
Slottsholmen och smyg ner i slottskällaren. Här hälsar du på Nemo och hans vänner från
korallreven i ett nyöppnat akvarium, kikar på giftiga huggormar och svettas i den härligt fuktiga,
tropiska regnskogen. Tvärs över gatan, på Tekniken och Sjöfartens hus, kan du kliva ombord på
en riktig ubåt, se hur man lastade torpederna och drömma dig långt under vattenytan i det lilla
trånga maskinrummet. Museets Science Center knyter samman husets olika utställningar, och i
hallarna hittar du allt från ånglok och hästspårvagnar till djärva framtidsvisioner. På översta
våningen väntar ett stort kunskapstivoli med kul experiment – missa inte det!
Cykla på vattnet
Efter en god och ekologisk fika i Kommendanthuset – missa inte deras hemgjorda bakelser – är
det dags för nästa upplevelse. Några hundra meter längre bort på Malmöhusvägen hoppar du på
den gamla museispårvagnen som skramlande tar dig hela vägen till Malmö Stadsbibliotek. Följ
kanalen bort till Raul Wallenbergs park. Här kan du hyra en trampbåt och ta en titt på Malmö från
vattnet. Trampa så långt du orkar, men akta dig för fontänen på andra sidan Kaptensbron.
Vattenstrålarna styrs från en liten kontrollpanel på land och skämtsugna lustigkurrar gör allt de
kan för att blöta ner båtfararna.
Njut på första parkett
Eftermiddagen är som gjord för kultur. Och i Malmö kan det betyda allt från djärva cirkuskonster
och rafflande teaterföreställningar till underhållande konserter och omtumlande konstupplevelser.

Malmö Konsthall och Moderna Museet bjuder ofta in till barnvisningar och öppna verkstäder – på
Moderna hälsar man alla från 15 månader och uppåt välkomna på guidade turer. I konserthuset på
Malmö Live lär musiksugna barn känna Mozart, Beethoven och Prokofiev, allt i sällskap med
bästa kompisen Nalle förstås. I den gula dansrotundan i Folkets Park gömmer sig nästa pärla. På
Barnens Scen kan du njuta av cirkus, teater, dans, musik, alternativ scenkonst… Och när ridån
faller väntar mycket annat skoj i parken: här kan du bland annat köra veteranbilar, utmana
familjen i äventyrsgolf och kika på ödlor, ormar och krokodiler på Malmö Reptilcenter. Klicka in
på malmotown.com och planera ditt äventyr.

