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Emil-kalas
Lördag 11 mars 11.00 - 13.00 
Emil i Lönneberga fyller 60 år!
1963, gavs den första boken om Emil i Lönneberga 
ut. Berättelserna om pojken som gjorde så mycket 
hyss på gården Katthult i småländska Lönneberga 
runt förra sekelskiftet blev några av Astrid Lingrens 
allra mest älskade.

Vi firar vi med sagostund, tipsrunda och pyssel.

Lördag 11 februari 13.00
Forma
Tio fötter
En interaktiv 3d-show där barnen får vara med och 
styra dramaturgi och upplägg. Föreställningen tar 
även upp frågor om att passa in, allas lika värde och 
att våga vara sig själv. Vad är en form? Finns former 
överallt?  I rummet, i kroppen.  Vem passar in vart 
och måste man passa in?  Kan man vara en form?  
Alldeles egen och unik, som ingen annan… 4-6 år

Lördag 25 februari 13.00
Kalevalaskåpet
Teater Sláva
En sagoteater fylld av det stolta finska eposets 
minsta pärlor. Kalevalaskåpet är ett gyllene skrin att 
öppna för barnen. Vi gläntar på locket till en skatt-
kista full av sagor som gnistrar av guld och silver. En 
föreställning fylld av musik, sång och skönhet som 
bjuder på en rolig och poetisk stund med mycket 
näring för fantasin. 4 - 6 år
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Lördag 6 maj 13.00
Huller om buller
UusiTeatteri
Hullerombuller! är ett spännande och fängslande 
äventyr som inte saknar fart. En föreställning som 
tar åskådaren på en oförglömlig resa runt världen, 
där en lär känna vår planets under och extra-
ordinära fenomen. 4-8 år, familjer.

Ympäriämpäri! on jännittävä ja mukaansatem-
paava seikkailu, josta ei vauhtia puutu. Esitys vie 
katsojan mieleenpainuvalle matkalle maailman 
ympäri, tutustumaan planeettamme ihmeisiin ja 
erikoisuuksiin. Tämä interaktiivinen taide-elämys 
on rakennettu fyysisen teatterin, tekstin, tanssin 
sekä katsojien ja näyttelijän välisen 
vuorovaikutuksen ympärille. 4-8 v & perheet.

Lördag 27 maj 13.00
Vem ser Dim
TeaterPero
En pjäs om att vara väldigt liten...men ändå inte minst.
I skogen där Dim bor finns det massor att upptäcka. 
Dim tittar uppåt, på barnen som leker, och missar just 
därför att det finns en liten, liten krumelur som också 
tittar uppåt. Uppåt på Dim. 
Baserad på Maria Nilsson Thores älskade bok.
Garanterat stor igenkänning för såväl stora som små!
 2½-6 år
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Alla aktiviteter och föreställningar är gratis. 

Kom i god tid innan föreställningen börjar (Inget insläpp efter 13.00)

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, Kultur & fritid

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad information info

För små barn (0-3 år) och deras vuxna
Fredagar:
27 januari 10-10.30 
 Språklek med Lotta

10 februari 10-10.30 
 Språklek med Lotta

24 februari 10-11
 Barnrytmik med Karin

10 mars 10-10.30
 Språklek med Lotta

24 mars 10-11
 Barnrytmik med Karin

21 april 10-11
 Barnrytmik med Karin

5 maj 10-10.30
 Språklek med Lotta

Varje onsdag 15.00-16.00  

Från 7 år (yngre barn i vuxens sällskap)
Vi träffas, pratar och pysslar tillsammans

Onsdagspyssel

Barnrytmik med Karin

Barnrytmik med Karin

Språkstart


