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LÖRDAG 2 FEBRUARI 13.00
LILLASYSTER KANIN 
TEATER SKATA 
En dockteaterföreställning baserad på Ulf Nilssons och 
Eva Erikssons populära barnbok. Den feta näktergalen är 
liten och och svag och vet inte mycket om livets 
farligheter. Hennes storebror ska passa henne hela dagen, alldeles ensam 
och rädda henne från rävar och djupa hålor. Det är inte så 
lätt men han ska klara det, den feta näktergalen ska 
aldrig, aldrig vara rädd för rävar... Lilla syster Kanin är en rolig och kärleks-
full berättelse om att bli stor och ta ansvar, om rädsla och längtan efter att 
få vara liten igen. 
4-8 år.

LÖRDAG 16 FEBRUARI 10.30
SÅNGLEK: SMÅ SMÅ VISOR 
MED GITTE & JAANA
Sångstund med rörelser till sångerna från boken Små små 
visor/Pikku pikku lauluja. Alla deltagare får en sångbok. 
2-6 år.

LÖRDAG 9 MARS 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED ULRIKA
Gamla och nya barnvisor och ramsor 
med fantasi, lust och glädje. 
För barn upp till 4 år.

Foto: Charlotte Gottfries



LÖRDAG 13 APRIL 13.00
 BORTA
MINNA KROOK DANS 
Dansföreställning för de minsta. Saker trollas bort 
och kommer fram. Tänk om man trollar bort sin kompis 
av misstag. HJÄLP! Om sorgen att sakna och glädjen att 
hitta. Två kompisar i plysch dansar och gör trolleritricks.
En humoristisk dansföreställning som tar avstamp i barnens tittutlekar.
Från 2 år.

LÖRDAG 16 MARS 13.00
ILLUSIONISTENS ASSISTENT
KALLE NILSSON
Assistenten har förberett scenen för den store 
illusionisten FANTASTICO. Publiken är på plats och 
föreställningen ska börja. Men var är FANTASTICO? 
Assistenten väntar, publiken väntar, men trollkarlen 
kommer inte. Till slut måste Assistenten försöka 
klara av situationen på egen hand. Sen blir inget nånsin mer som förut! 
Illusionistens Assistent är en föreställning om mod och magi med mycket 
humor och värme. I föreställningen talas svenska, svenskt teckenspråk, 
arabiska, farsi, engelska, tyska och japanska.
För alla åldrar!

Foto: Lena Granefelt

LÖRDAG 11 MAJ 13.00
BÄRA FRUKT
UUSI TEATTERI
En barnföreställning om allt det som kan odlas i en trädgård. 
Tillsammans med barnen tar vi vara på allt nyttigt och ätbart, 
och följer dess väg från trädgården till matbordet. På ett lekfullt sätt lär vi 
oss litet om miljö och mat, om att skörda äpplen och päron och annat som 
är gott. Följ med på en rolig och spännande upptäcktsfärd i en magisk träd-
gårdsmiljö! 
3-6 år



Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. Tänk på att 
komma i god tid innan föreställningen börjar!

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

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

JÄMNA VECKOR 8 FEB - 17 MAJ  KL 10
FREDAGSKLUBBEN 
Språklek för daglediga föräldrar och barn.
Alla är välkomna. Varannan fredag i Eivor Wallin-
rummet.
0-5 år. Ingen anmälan.

PYSSELONSDAGAR
varannan Onsdag v. 5 - 21   
kl 15-16
Olika pyssel i Eivor Wallin-rummet på biblioteket. 
Från 7 år. 
(Yngre barn i föräldrars sällskap). Ingen anmälan.

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad info.


