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Lördagskul och annat kul för barn våren 2020

Det blir gosedjursövernattning, musikteater, fi lmvisning m.m. 
För platser och tider - se information om respektive föreställning. 
Fri entré till alla våra program men platsbokning krävs för det mesta.
Vi ses på bibblan!

LAHOLMS BIBLIOTEK
Stadsbiblioteket                0430-151 50, 151 51
Knäreds bibliotek   0430-158 43
Veinge bibliotek   0430-156 49
Våxtorps bibliotek   0430-150 88
Bokbussen        070-208 41 60 

FÖR DIG SOM ÄR FÖRÄLDER
På biblioteket kan du låna en massa barnböcker för alla åldrar. Det fi nns ljudböcker, böcker på 
andra språk, och så kan du låna fi lm. Kom och häng på bibblan med ditt/dina barn.
Behöver ditt barn stöd i sin språkutveckling kan du låna våra språkväskor som innehåller 
böcker, spel och pedagogiska leksaker.
Välkommen in till barnbiblioteket!

Lördagskul: Skräcken i bäcken – Teater Marang
19 MARS (tor) kl. 10, Våxtorps bibliotek. 
Föranmälan på tel: 0430-150 88. 
20 MARS (fre) kl. 10, Knäreds bibliotek. 
Föranmälan på tel: 0430-158 43. 

På varsin sida om en bäck bor en  icka och en 
pojke. I bäcken bor enligt myten ett vidrigt odjur 
som kallas Skräcken i bäcken. Flickan och pojken 
hör till olika folk som är  ender, men trots det och 
trots rädslan för odjuret bestämmer de sig för att 
bygga en bro över bäcken. En scenisk saga med 
virtuos gitarrmusik.

Ålder: 4–11 år 
Fri entré

Foto: Peter Berglund

Tel: 0430-151 50, 151 51
E-post: biblioteket@laholm.se

www.facebook.com/laholmsbibliotek
www.laholm.se/bibliotek



21 MARS (lör) kl. 11 – Lördagskul: Yalla yalla habibi
Stadsbiblioteket
 
När man längtar e er något vill man inte vänta. Man 
vill att tiden skall skynda på. Man kan längta e er en 
kompis. Yalla yalla habibi. Fadia Alsoukhni sjunger och 
dansar tillsammans med David Bäck, som även spelar 
piano, saxofon och trummor. Alla får prova på att sjunga, 
dansa och spela instrument!

Ålder: från 3 år
Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré
I samarbete med:

28 MARS (lör) kl. 10 -13 – Lördagskul: Cirkus på 
biblioteket
Stadsbiblioteket

Välkommen till en spännande cirkusdag på biblioteket! 
Vi har bland annat laddat med en spännande utställning, 
bjudit in en trollkarl som både kan trolla och göra bal-
longdjur, och snurrat igång lyckohjulet där ni kan vinna 
knäppa, roliga priser! Kom gärna utklädd!

Ingen föranmälan, drop-in 10-13. Fri entré

4 APRIL (lör) kl. 11 och 13 – Lördagskul: Gastock gör 
entré
Bokbussen

En drake rövar bort en prinsessa. Vår hjälte Gastock 
får hjälp av feerna i kampen mot draken, som dock kan 
besegras bara om man spelar det vackraste av alla instru-
ment... men vilket är det?  Musikalisk dockteater av och 
med  omas Wiehe.

Håll utkik på vår webbplats https://www.laholm.se/bib-
liotek var bussen kommer att stå. 
Ålder: 3-9 år
Föranmälan på Bokbussen eller tel:
0430-151 51, 151 50. Fri entré

Foto: Galax Teatern

Foto: Comedy Magic



2 MAJ (lör) kl. 11 - Lördagskul: Filmvisning Dumbo
Stadsbiblioteket

Filmklubben visar den nya Dumbo  lmen som 
hade premiär 2019. Elefanthonan Fru Jumbo 
får en unge som har ovanligt stora öron. Ungen 
blir utskrattad av cirkuspubliken och får namnet 
Dumbo. Det visar sig dock att Dumbo kan  yga 
med hjälp av sina stora öron, och succ’en leder till 
att de hamnar i klorna på en girig och hänsynslös 
ägare till en nöjespark....
Vår  lmklubb kan du gå med i utan kostnad, allt 
du behöver göra är att anmäla dig till Stadsbiblio-
teket i Laholm!

Ålder: från 7 år, yngre barn får se  lmen tillsam-
mans med en vuxen.
Föranmälan på biblioteket
eller tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré

17 APRIL (fre) kl. 16 - 18 APRIL (lör) kl. 10.30 
Lördagskul: Gosedjursövernattning
Stadsbiblioteket

Du är välkommen med ditt gosedjur fredag 17 
april kl. 16.00. Vi läser en saga för er och sedan 
bäddar vi ner gosedjuren som får sova över i 
stadsbibliotekets sagorum. 
Gosedjuren hämtas lördag 18 april kl. 10.30. Då 
bjuder vi barnen på lite frukost.
För att ni ska se vad gosedjuren hittat på under 
natten, får ni ett litet fotohä e med er hem.

Ålder: små barn
Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré

Foto:  e Walt Disney Company

Foto: Riitta Moilanen

Laholms stadsbibliotek, Humlegången 6, Laholm    www.laholm.se


