
PROGRAM FÖR BARN 
HÖST 2021

för barn och familjer 

på 

   biblioteket



Lördag 2 oktober 13.00
EN KLOK BOKTOK
Teater Lila
StåuppTeater för barn i biblioteksmiljö. Boktoken 
är hungrig på böcker. Han är en bokslukare som 
missförstått hur man konsumerar böcker. Han 
äter dom, ungefär som när vem som helst äter 
smörgås… Det blir en livlig debatt om hur böcker 
egentligen skall användas. Men barnen lotsar 
slutligen Boktoken fram genom en lyckad 
läsning av en bok. Ca 5-8 år.

Lördag 23 oktober 13.00
MUSIKTEATER - LUCAS & LUGAN
Linda Berving i samarbete 
med Minetta Dansteater
Det här är en berättelse om vänskapen mellan en spindel
och en fluga. Spindeln Lucas tränar på att spinna stora fina 
spindelnät. Han vill bli lika modig som sin idol, superhjälten 
Mandel-Spindeln. Lugan har en hemlig startbana där han 
tränar ofta. Han drömmer om att en dag kunna flyga lika högt 
som den kända piloten Amelia Earhart. De två insekterna träffas 
under lite speciella omständigheter... 3-6 år

Lördag 27 november 13.00
SOLEN SOVER
UusiTeatteri
Det är läggdags! Alla måste sova, brandbilen och 
grävmaskinen, huset och trädet, och till och med 
solen behöver gå och lägga sig för att orka stiga 
upp igen på morgonen! Vad har de egentligen 
hållit på med för de verkar så trötta? På svenska 
med finska inslag. 2-6 år



Lördag 11 december 13.00
BOBOS BALLONGER
Pantomimteatern
BoBo och hans ballonger ska gå till favoritstället i 
utkanten av parken. Men precis när BoBo sätter sig 
för att njuta av picknicken så blir det oroligt bland 
ballongerna. En ordlös, ömsint, finurlig föreställning 
med musik, mim, humor och så klart… ballongerna, 
BoBos familj… eller är det hans känslor? En 
familjeföreställning för små barn om stora frågor. 
Från 3 år.

SPRÅKSTART 
Träffar med barn, 0-3 år och deras vuxna
En stund med rolig språkträning för de minsta och deras vuxna. Vi ramsar, 
lyssnar på småbarnsböcker, pratar och sjunger tillsammans. För daglediga barn 
och deras vuxna. 

Tid: 10.00 - 10.30 

Datum

8 oktober  19 november

22 oktober  3 december

5 november 17 december

ONSDAGSPYSSEL
Varje onsdag 15.00-16.00  Start 6 oktober
Från 7 år (yngre barn i vuxens sällskap) 
Vi träffas, pratar och pysslar tillsammans.

Avvikelser kan förekomma. Håll utkik i våra kanaler!



LovaktiviteterLovaktiviteter
BBiblioteket anordnar aktiviteter på skolloven. Håll utkik i våra kanaler!iblioteket anordnar aktiviteter på skolloven. Håll utkik i våra kanaler!

Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. 
Tänk på att komma i god tid innan föreställningar börjar (efter 13.00 är 
dörrarna låsta).

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

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

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad info.

Biblioteket på nätet:  Biblinord.se


