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VATTENHALLEN   är fylld hela sommaren av barn som går sommarkola. Två av veckorna är ett samarbete med Skissernas museum kring Leonardo da Vinci.  FOTO: FREDRIK MAGNUSSONO

Cykeltur som går till Italien
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Chans att få prova något nytt
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Teaterhösten ligger klar
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Miljömärkt NM på FlyingeMiljömärkt NM på Flyinge
För första gången står Flyinge som arrangör av Nordiska mästerskapen i 
hoppning och dressyr. Det kommer även att bli Sveriges första miljömärkta 
ridsportevent. SIDAN 23SIDAN 23
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Sommarlov 
med da Vinci

”Han med stor tå”
Johanna Johansson om språkliga miss-
förstånd. 
 SIDAN 2SIDAN 2

Glad sommar önskar Lokaltidningen
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Tenngatan 5, Lomma. Tel. 040-54 54 04, www.duracoat.se 
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GAMMAL TRAPPA  
BLIR SOM NY! 

DuraCoat AB 

Nu kan du på ett enkelt och prisvärt sätt förnya 
din gamla trappa, balkong eller terrass med 

DuraTrapp®��������	
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�
������	����	���	��
din trappa ett helt nytt utseende. Dessutom är det 

halksäkert och mycket hållbart. 
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Annonsera under 
...

Lokaltidningens nya prisvärda,
fl exibla och pricksäkra mäklarkoncept

med ”resultatgaranti”

Ring 046-32 57 55
annons.lund@lokaltidningen.se
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SOMMARLOV.  Vattenhal-
len kör sitt sommarpro-
gram. För tredje året har 
man sin teknikskola och 
för andra året är det också 
cirkusskola. Nytt för i år är 
att man under två veckor 
samarbetar med Skisser-
nas museum kring Leonar-
do da Vinci.

Sommarskolan på Vatten-
hallen har blivit populär. I 
år kär man hela sommaren 
för att kunna ta emot alla 
som är intresserade, totalt 
160 barn.

– Vi hade många som stod 
på kö förra året så vi har vux-
it successivt, säger Amanda 
Haux.

Barnen som är mellan 6 
och tio år sitter i stora salen 
och ser fyra stundeter från 
LTH introducera dem till 
Leonardo da Vincis tankar. 
Mona-Lisa, da Vinci själv 
och en pilot tillsammans 
med en tidsmaskin förklarar 
vad förmiddagens övningar 

och experiment kommer att 
handla om: fl yg.

– Vi har olika stationer där 
barnen får testa på glidfl yg, 
varmluftsballong och pro-
pellerplan, säger Nina Cas-
tor som sommarjobbar på 
Vattenhallen. Annars läser 
hon teknisk matematik på 
LTH.

– Skissernas bygger dra-
kar men det är mer den 
konstnärliga biten. Da Vin-
ci var både konstnär och 
uppfi nnare.

Flödande fantasi
Efter introduktionen delas 
barnen upp i grupper som 
sätter igång och bygga. 
På en station ska de byg-
ga ett fl ygplan. Det får se 
ut precis hur som helst, det 
handlar om att låta fan-
tasin fl öda. Några krav på 
fl ygduglighet har man inte 
utan det är tyngdpunkt på 
uppfi nnarverkstad.

– Får den fl yga?, undrar 
någon och givetvis får pla-

net det . Om det nu går.
Ute i korridoren fi nns ock-

så en experimentstation 
som inte har med fl yg eller 
da Vinci att göra. Hela som-
maren har man olika teman 
för besökare som inte går 
sommarskolorna. När Lokal-
tidningen är på besök är det 
ägghjälmar som besökarna 
får bygga.

– Det handlar helt enkelt 
om att bygga något som 
skyddar ett ägg när du släp-
per den från en höjd, för-
klarar Florinda Viñas som 
annars läser teknisk fysik på 
LTH.

– Du får väldigt mycket 
bra frågor från barnen och 
man kan resonera kring var-
för saker och ting händer. 
Det blir en dialog där vi till-
sammans kan resonera och 
fundera. Förhoppningsvis 
kan det trigga barnen att bli 
intresserade men också änd-
ra uppfattningen om vad 
som är naturvetenskap.

I en ände av korridoren sit-

ter Jennifer Linge med en 
grupp barn. Tillsammans 
ska de bygga ett glidfl yg-
plan. Man klipper ut bitar 
som sedan formas med 
tejp och lite lagom myck-
et kraft till fl ygplan som en 
kvart senare fl yger omkring 
i korridoren.

Ingen fl ygtur
På parkeringen utanför Vat-
tenhallen står en gruppen 

som började på varmluft-
ballongsstationen kring 
ledarna och håller i pappers-
ballongen medan Nina Cas-
tor tänder elden. Den varma 
luften fyller ballongen men 
några tunga regnstänk och 
rejäla vindpustar gör att den 
inte vill stiga i skyn. Försla-
gen om vad som bör göras 
kommer hela tiden. Ett par 
av snörena som håller elden 
på plats går av och efter en 

väldigt kort fl ygtur får man 
ge upp.

– Varför lyckades vi inte få 
upp ballongen, frågar Nina 
barnen.

– Det var inte vindstilla.
– Snörena gick av.
– Det regnade.
– Det blev ett hål i ballong-

en.
Alla svar är rätt och trots att 

det inte blev en lång fl ygtur 
verkar de fl esta nöjda med 
den lilla tur ballongen tog 
innan man fi ck släcka elden. 
Man går in igen och vandrar 
vidare mot nästa station.

Da Vinci-temat kommer 
tillbaka ytterligare en vecka 
i sommar, i augusti, och det 
fi nns fortfarande chans för 
den som vill vara med. På 
Skissernas kommer det fi n-
nas möjlighet till drop-in.

Vattenhallen lockar barn 
med da Vinci och teknik

JENNIFER  Linge bygger glidfl ygplan tillsammans med barnen på Vattenhallen.  FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

LUFTBALLONGEN  ville inte riktigt fl yga iväg.  FOTO: FREDRIK 
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