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LÖRDAG 28 OKTOBER 13.00
 MITT OCH DITT OCH MITT
TEATER DEVILL 
Haralsson vill inte gå till jobbet alls. Alla kläder är fula, och 
särskilt slipsen är totalt hopplös. Varför ska hon jobba på ett 
jobb där en måste ha slips? Men så! Haralssons tjej, Blexten, 
har en present. Fyra supersnygga slipsar. Färgglada med 
coola tryck. Plötsligt kan hon inte vänta på att komma iväg. 
Vilken slips ska hon ta? Hon väljer en, men beslutar ta med 
de andra tre också. När dagen är slut vandrar Haralsson 
hemåt, slipslös, med en konstig känsla i magen…  Med lekfullhet, lätthet och massor av humor 
undersöks skillnaden mellan att ge bort någonting i glädje och att ge bort något utan att 
egentligen ha valt det själv. Varför säger de vuxna att en inte ska säga min och mitt utan allas? 
3-6 år.

LÖRDAG 7 OKTOBER 13.00
TÄNK OM..?
TEATER SLAVÁ 
Tänk om  ”…man kunde resa i fantasin. Besöka främmande 
planeter. Möta okända livsformer. Vi bjuder in barn och vuxna 
i vårt sfäriska tält. Inne i ”farkosten” leker två skådespelare 
med en koffert full av blinkande ljus och knappar, och 
WA Mozarts musik, att vi alla lyfter, utforskar och upptäcker 
nya världar tillsammans. Barnens fantasi tas i anspråk och 
de blir medskapande i äventyret som berättas med Mozarts 
musik vokalt framförd, ett minimum av ord men med massor 
av fysikalitet, poesi och humor.” 2-6 år. 

OMFLYTTNINGS-FEST VECKA 41 
Vi firar bibliotekshusets ombyggnation med olika aktiviteter för stora & 
små. Tårtkalas och ballonger!

ONSDAG 11 OKTOBER 9.00 & 10.00
 DOCKTEATER PÅ ARABISKA X 2
 ARABISKA TEATERN 
Mustafa Aldarwish framför två roliga berättelser som handlar om 
lek och vänskap. Mustafa är utbildade skådespelare från Syrien 
och har arbetat med dockteater i två år i Libanon då han spelade 
för syriska flyktingar för FN:s flyktingorgan UNHCR. från 3 år

LÖRDAG 14 OKTOBER 10.30
 MUSIKSKOJ FAMILJEUNDERHÅLLNING
 MED KARRIK´S 
Kända barnsånger, glädje & rörelse för alla barn.

LÖRDAG 18 NOVEMBER 13.00
 ELI & RIO
TEATER TRE 
Precis som alla andra – helt olika. Klänningar och mustascher!
En tröja blir en byxa, en byxa blir en hatt! Hur påverkas vi av vad 
vi väljer att ha på oss? Följ med Eli & Rio på ett äventyr i 
hemmets alla rum, där de delar med sig av sin överraskande och 
fantasifulla värld. Eli & Rio är en lustfylld föreställning som tar sig an 
roller och identitetsfrågor med rörelse, humor och öppenhet. 3-6 år.

LÖRDAG 9 DECEMBER 13.00
 MAMMA SKA RÄDDAS / PELASTETAAN ÄITI
TEATTERI SYDÄNKÄPY 
Mamma ska räddas / Pelastetaan äiti är en stark visuell 
äventyrssaga om Flickan som räddar sin mamma som har 
blivit fånge hos Blå. Skådespelaren Kolina van den Berg med 
sina tio olika karaktärer leder publiken hemifrån till öknen, havet 
och bergen.En föreställning om att man kan påverka även fast 
man är liten, att glädje kan övervinna alla hinder och att man kan 
vara modig även om man är rädd. 2-6 år.



LÖRDAGAR 30 SEP, 21 OKT & 25 NOV
3 x MUSIKLEK MED BARBRO
10.30 
En rytmikstund där vi sjunger både gamla och 
nya barnvisor, spelar på trumman och andra 
rytmikinstrument, gör olika ramsor och rör oss mycket. 
Vi går på en musikalisk upptäcktsfärd där fantasin, 
lusten och glädjen är viktiga ingredienser. Med Barbro 
Eriksson från Musiksmedjan. Ingen anmälan. 0-4 år.

ÅTERKOMMANDE HÖST 2017:

Alla aktiviteter och föreställningar är gratis. Tänk på att 
komma i god tid innan aktiviteten startar!

Boka plats/biljetter till teater: 
026-831 83, bibliotek@alvkarleby.se
Info och kontakt:
Lotta Larsson, 026-831 84, charlotte.larsson@alvkarleby.se

Älvkarleby folkbibliotek

FREDAGAR JÄMNA VECKOR 8 SEP -1 DEC
 3 x FREDAGSKLUBBEN
10.00 
 För lediga föräldrar och barn. Rim & ramsor, 
 småsagor och sång. Ingen anmälan. 0-5 år

Gilla oss på Facebook! 


