
PROGRAM FÖR BARN
HÖSTEN 2020

för barn och familjer 

på 

   biblioteket

Älvkarleby Folkbibliotek I Skutskär

Paralella sagostunder
Paralella sagostunderpå tigrinska och arabiska

på tigrinska och arabiska



Lördag 29 augusti 10.30
                    &
Lördag 12 september 10.30
Musiklek
BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Obs! Anmälan.

Lördag 19 september 10.30
Parallell sagostund tigrinska/svenska
Brhane och Lotta läser ”Pippi i Humlegården”

Välkomna alla barn! 
Obs! Anmälan.

Lördag 17 oktober 13.00
Vilda Bebin & Mamman
DOCKTEATERN TITTUT
Hejdlösa upptåg varvas med vilopunkter av både 
poetisk och dramatisk skönhet i ett för alla åldrar 
uppiggande relationsdrama mellan barn och vuxen. 
Precis som i de uppskattade böckerna är bebin busig, 
orädd och nyfiken så att det ibland går överstyr. 
Oftast vild – emellanåt lite mild.
Pjäsens manus utgår från tre olika böcker om 
den vilda bebin av Barbro Lindgren och Eva Eriksson.
2-6 år. Obs! Anmälan. Foto: Sigyn Stenqvist



Lördag 10 oktober

Kl 10.00 & 12.00: Pippi kommer på besökKl 10.00 & 12.00: Pippi kommer på besök

Tipspromenad & pysselTipspromenad & pyssel

Klä gärna ut dig!Klä gärna ut dig!

Lördag 14 november 13.00
ALICE! 
Alice Tegnérs musikskatt. Det blir en 
musikalisk och visuell upplevelse av Alice 
konstnärliga värld där barnen får möjlighet 
att vila och drömma sig bort i en långsam, poetisk 
föreställning. Här får barnen höra både kända 
barnvisor som Bä bä vita lamm och när Lillan kom 
till jorden blandat med andra mer okända låtar plockade ur skattgömman. 
Välkommen in i Alice förtrollande värld! 
3-5 år. Obs! Anmälan.



Lördag 21 november 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Obs! Anmälan.

FREDAGSKLUBBEN - FÖR DE MINSTA
Udda veckor 11 sept - 4 dec, 10-10.30 (ej helgdagar) 
Språklek för daglediga föräldrar och barn. Ramsor, små-
sagor och sånger.
0-5 år. (Anmälan för förskolegrupper)

ONSDAGSPYSSEL - VARJE VECKA 
19 augusti - 3 december 15-16
Från 7 år. Yngre barn i föräldrars sällskap. (Grupper anmäler)

Måndag KL 16-19  PROVA PÅ ROLLSPEL TEMA: SKRÄCK
Med Niklas Karlsson. Från 10 år. Obs! Anmälan.

Onsdag KL 15-16.30 FILMVERKSTAD: STOP-MOTION
Var med och gör din egen film med hjälp av en ipad
Från 7 år. Obs! Anmälan.

        
        

     
LÄSLOVET

Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. 
Tänk på att komma i god tid innan föreställning börjar!
Boka plats/biljetter: 
026-831 83, bibliotek@alvkarleby.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och reserverar oss för 
eventuella förändringar i programmet. Anmälan krävs till alla föreställningar!

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

Instagram: @abybibblan
Facebook: Älvkarleby folkbibliotek


