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Lördag 22 februari 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson. Ingen anmälan.

Lördag 29 februari 13.00
 DEN FÖRBJUDNA SKOGEN - MUSIKFÖRESTÄLLNING
TRIO TÖRN 
Vad gömmer sig långt inne i skogen? Vad händer när man 
är vilse och stigen är borta? Vad sker runt träden när mörkret 
faller? Systrarna Saga och Sägne vet mycket väl att de inte får ta vägen 
genom skogen, men en dag på deras väg hem från skolan så kan de inte 
motstå.... De kastas rakt in i ett oväntat äventyr där de bland annat träffar 
folktrons mest fruktade väsen: Näcken och Skogsfrun. 4-7 år.

Lördag 8 februari 13.00
VARFÖR? DÄRFÖR. ANNARS...
TEATER TRE
Frukostmacka, overallpåklädning, 
hämtning och lämning. Denna ständiga 
vardagsdans mellan liten och stor är 
ibland munter, ibland utmanande och 
ibland en aning absurd. För när ett nu 
ska samsas med ett senare är det lätt 
att de börjar kivas. Och vem bestämmer 
egentligen, och varför? Varför Därför 
Annars är en tänkvärd komedi fylld med 
slapstick och massor av rörelse. 3-6 år.

Fredag 31 januari 10.00
EMMAS VINTERVISOR MED TECKEN
Logoped och musiker Emma D Haglund spelar och 
sjunger barnvisor som hör vintern till och både barn 
och vuxna får lära sig tecken som stöd till sångerna.
0-5 år, men alla är välkomna!

Fredagsklubben

foto: Martin Skoog



Lördag 21 mars 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Ingen anmälan.

Fredag 17 april 10.00
EN KLOK BOKTOK
CLOWNEN RAIMONDO
Boktoken är en bokkonsument som missförstått hur 
man konsumerar böcker. Han äter dom... Barnen får 
hjälpa till och visa hur man gör. Vad kan hittas mellan 
pärmarna på böcker? Sagor, sånger, matematik, geografi, naturlära, trol-
leri. Vi möter Nils Holgersson och Mårten gås. Vi får träffa Isaac Newton,
höra en riktig spökhistoria och träffa Trollkarlen från Indialand. Harry 
Potter flimrar också förbi. Från 6 år. 

Lördag 28 mars 10.30
EMMAS VÅRTECKEN
Logoped och musiker Emma D Haglund spelar och sjunger 
barnvisor som hör våren till och både barn och vuxna får 
lära sig tecken som stöd till sångerna.
0-5 år, men alla är välkomna!

Lördag 25 april 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Ingen anmälan.



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

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

FREDAGSKLUBBEN - FÖR DE MINSTA
Udda veckor 31 jan - 8 maj, 10-10.30 (ej helgdag) 
Språklek för daglediga föräldrar och barn. Ramsor, små-
sagor och sånger.
0-5 år. (Anmälan för förskolegrupper)

ONSDAGSPYSSEL - VARJE VECKA 
8 JANUARI - 3 JUNI 15-16
Pyssel på olika teman och med olika material
Från 7 år. Yngre barn i föräldrars sällskap. Ingen anmälan.

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad info.

Onsdag 26 februari kl 15.00: Filmverkstad med Ipads 
Från 8 år. Begränsat antal. Anmälan.
Torsdag 27 februari kl. 13-16: Pyssel 
med Hembygdsföreningen
Lördag 29 februari kl. 13: Den förbjudna skogen
Tipspromenad hela veckan

        
        

        
 SPORTLOVET  V. 9

Onsdag 15 april kl 15.00: Pysselonsdag 
Från 8 år. Begränsat antal. 

Fredag 17 april kl. 10 Barnteater: En klok boktok 
med Raimondo. från 5 år.

Påsktävling: Leta ägg!
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