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för barn och familjer 

på 
   biblioteket



Lördag 24 September 13.00
Grisen Som Ville Få Det Bättre
skottes musikteater
Grisen Jönsson rymmer för att söka lyckan. När 
Jönsson hamnar i knepiga situationer blir publiken 
engagerad och får rösta på olika alternativ, 
som gör att Jönsson kan ta sig vidare.
Barnen får en smak av demokrati, att deras röst har 
betydelse, att det är ok att rösta som en själv vill och 
att det kan finnas flera sätt att lösa ett problem.
3-5 år

Lördag 8 oktober 13.00
Känna Länna Känslor
Teatteri Sydänkäpy
Alla dessa känslor som dyker upp! Man ramlar, får ont 
och blir ledsen. Eller blir glad av att leka med en färgglad 
ballong. Kanske blir man arg på nallen. Dumma nallen! 
Oj. Vi kramar nallen. Nu är nallen glad igen. 
Föreställningen är tvåspråkig (svenska och finska). 
1-3 år

Lördag 12 november 13.00
Osamsas
TeaterTre
OSAMSAS handlar om syskons brottningsmatcher, 
förhandlingar och regler. Om att snubbla efter någon 
som alltid kan bättre. Om att alltid behöva korta in 
steget och vänta in den som segar. Om att 
härmas, luras, skoja och retas. Om att klättra över nya 
hinder för att någon visar hur det går till. Om att upp-
täcka världen ihop med den bästa och jobbigaste 
personen i hela världen. 4-8 år
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För de allra minsta

För de allra minsta

Lördag 10 september 11.00
Sagostund + ritstund
Anna Damberg
Kom och hör barnboksförfattaren Anna Damberg läsa 
sin andra bok om papegojan Barbro, ”Barbro och 
tjuven”. 
Barbro blev en riksnyhet när hon stals från Furuviks-
parken. Anna bjuder även på spännande och rolig ku-
riosa om den riktiga Barbro.



 

Träffar för små barn, 0-3 år och deras vuxna

Fredagar

26 augusti  10 - 11 
Barnrytmik med Karin

9 september  10-11 
Barnrytmik med Karin

23 september  10-10.30
Språklek med Lotta

21 oktober   10-10.30
Språklek med Lotta

28 oktober   10-11
Barnrytmik med Karin

11 november   10-10.30
Språklek med Lotta

25 november   10-10.30
Språklek med Lotta

Varje onsdag 15.00-16.00  

Start 24 augusti

Från 7 år (yngre barn i vuxens sällskap) 

Vi träffas, pratar och pysslar tillsammans

Barnrytmik med Karin

Barnrytmik med Karin

Onsdagspyssel

Språkstart



LovaktiviteterLovaktiviteter
BBiblioteket anordnar aktiviteter på skolloven. Håll utkik i våra iblioteket anordnar aktiviteter på skolloven. Håll utkik i våra 
kanaler!kanaler!

Alla aktiviteter och föreställningar är gratis. 
Kom i god tid innan föreställningar börjar (efter 13.00 är dörrarna 
låsta).

Boka plats/biljetter till teater: 
026-831 83, bibliotek@alvkarleby.se

Info och kontakt:
Lotta Larsson
026-831 84, charlotte.larsson@alvkarleby.se

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek, Kultur & fritid

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad information 

Biblioteket på nätet:  Biblinord.se


