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LÖRDAG 20 JANUARI 13.00
VERAS KONTOR
UUSI TEATTERI

Clownen Veera har fått jobb! Hon har ett alldeles eget kontor.
Där ska hon jobba, på riktigt. Men som på alla kontor händer
det mycket oväntade saker…
Kontorsarbetet är inte alltid så lätt men genom Veeras
påhittighet räddar hon de flesta situationer.
Foto: Kai Kangassalo
Hon trollar och trixar, kontorsstolen snurrar, klockan tickar,
telefonen ringer – hur skall hon hinna med allt? Veeras kontor är en föreställning som med
mim, akrobatik, musik och humor funderar över livet och vardagen.
Lämplig för de mindre barnen och familjer.

LÖRDAG 3 FEBRUARI 10.30
SÅNGSTUND: SMÅ SMÅ VISOR
MED GITTE & JAANA

Sångstund med rörelser till sånger från boken Små små visor
/Pikku pikku laluja. Alla deltagare får en sångbok.

LÖRDAG 10 FEBRUARI 10.30
MUSIKLEK MED BARBRO

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.

LÖRDAG 17 FEBRUARI 13.00
PANIK PÅ PLAYAN
TEATER BARBARA

Maja och hennes pappa är på solsemester. Pappa älskar att
bada och hoppa från trampolinen men Maja vill hellre sitta och
läsa vid bassängkanten och samla snäckor på stranden. En
dag när de är på zoo kommer Maja bort – eller är det pappa
Fotograf: José Figueroa
som har försvunnit? Panik på playan är en hyllning till barns
kompetens och klokhet och är baserad på den norska författaren Mari Kanstad-Johnsens bok
”Livredd i Syden”. 4 - 7 år

LÖRDAG 3 MARS 13.00
LILLA NOLLAN
PANIKTEATERN

Lilla Nollan bodde på ett stort moln med alla de andra nollorna.
Det var fint däruppe. Som en stor studsmatta, var det. Men så
en dag hände det. Lilla Nollan studsade så högt att hon flög upp
över molnkanten.Ut bland stjärnor, solen och planeter,månar och
kometer och så rakt ner.
I ett stort vatten, där bredvid en ö hamnade lilla Nollan. 3-8 år

LÖRDAG 10 MARS 10.30
MUSIKLEK MED BARBRO

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.

LÖRDAG 14 APRIL 10.30
MUSIKLEK MED BARBRO

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.

LÖRDAG 19 MAJ 10.30
TECKENSÅNG

Sångstund med teckenstöd
För barn 0-6 år, med eller utan funktionsnedsättning.
Med logoped Elin Berglund och teckenspråkslärare Suzanne Lafork
I samarbete med Infoteket om funktionshinder. Anmäl gärna!

Foto: Staffan Claesson

FREDAGAR JÄMNA VECKOR 12 JAN - 4 MAJ KL 10
FREDAGSKLUBBEN

För lediga föräldrar och barn. Kom och träffas! Var med på en
blandad rams- sång- och sagostund. Ingen anmälan. 0-5 år

ONSDAGAR UDDA VECKOR 14 FEB - 23 MAJ KL 14-15
PYSSELONSDAGAR PÅ BIBLIOTEKET

Varannan onsdag kan du pyssla i Eivor Wallinrummet på
biblioteket. Från 7 år.
(Mindre barn i föräldrars sällskap) Ingen anmälan.

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
Gilla oss på Facebook!
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