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LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK!
I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar
och sagostund med polisen. För platser och tider – se information om respektive
föreställning. Fri entré till alla våra program men platsbokning krävs.
Vi ses väl?
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
21
FEB

Anna Andersson läser högt ur
sin nya bilderbok
Krubilum flyttar in i ett clementinskal. Möbler gör han av saker
han hittar. Han tycker att det är
skönt att ha ett eget hem. Men han
glömmer att vännerna också är
viktiga.
Tid & plats: Lördag 21 februari
kl. 11.00-11.20, Stadsbiblioteket.
Boka biljetter gratis på tel. 151 50,
151 51.

9
MARS
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Karriks sjunger Gittansånger
Det blir en härlig musikstund fylld med
glädje och rörelse för och med de yngre
barnen. Kom och var med! Tillsammans
bildar vi världens bästa orkester! Fartfyllt,
svängigt, finstämt och lugnt. Vi sitter ner
och står upp om vartannat. Alla röster är
vackra!
Ålder: 3-5 år. Tid & plats: Måndag 9
mars kl. 10.00 på Knäreds bibliotek och
kl.13.00 på Våxtorps bibliotek. Boka
biljetter gratis på respektive bibliotek!

Foto: Polisen

©Arne Burman

14
MARS
Barnboksfest med hjältetema med
medverkan av Kulturskolan

Det blir utställningar, fika, musik, teater och
sagoläsning! Hjältar kan vara personliga och
de kan finnas i böcker och sagor. Förskolor
och F-3 är välkomna att lämna in bidrag med
hjältetema till utställningen. Separat inbjudan
kommer till er.
Tid & plats: Lördag 28 mars kl. 10.30-12.30,
Stadsbiblioteket.

Närpolischef Mikael Eliasson
läser högt ur Halvan och visar sin
polisbil!
Tid & plats: Lördag 14 mars kl.
10.15-11.00, 11.15-12.00 & 12.1513.00, Stadsbiblioteket.
Boka biljetter gratis på tel. 151 50,
151 51.

28
MARS

Foto: Johan Hjert

	
  

Superhjälteskola med Åsa Öhnell

Vad är en superhjälte? Finns det olika typer
av superhjältar? Kan en superhjälte till och
med vara någon man känner? På superhjälteskolan skapar vi en egen superhjälte
tillsammans och bygger upp en berättelse
kring henne eller honom. Vi får också veta
hur en författare arbetar och hur man kan
tänka när man fantiserar ihop huvudpersonerna i berättelserna. Barnen ritar och
målar bilder till berättelsen vi hittat på.
Ålder: 5-7 år. (Begränsat antal platser) Tid
& plats: Lördag 28 mars kl. 10.30-12.30,
Stadsbiblioteket. Boka biljetter gratis på tel
151 50, 151 51.

Bokronden – Embla dans & teater

Gå på upptäcktsfärd i biblioteket! En dansande
hyllning till böcker och läsande! Bland böcker
och hyllor, mysiga fåtöljer och skrivbordslampor
går två entusiastiskt dansande bibliotekarier sin
bokrond. För en stund följer barnen med på en
upptäcktsfärd där de får se och höra saker de
aldrig tidigare stött på i biblioteket. Bokronden
är en interaktiv dansföreställning för barn på
bibliotek. Genom bokstäver, ord, böcker och
dans utforskar vi tillsammans biblioteket och
även nya och spännande former på hur vi kan
läsa.
Ålder: 6-9 år. Tid & plats: Lördag 18 april kl.
11.00-11.40, Stadsbiblioteket.
Boka biljetter gratis på tel 151 50, 151 51.

28
MARS
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18
APR
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26
MAJ

Dan Bornemark - Lilla Trams

Dans och svängiga låtar, roliga rörelser, sjung med
och var med och utforma och omforma musiken.
Musikstilarna är många och texterna kluriga och
fantasifulla.
Ålder: Veinge bibliotek: 3-6 år, Stadsbiblioteket: 5-8
år. Tid & plats: Tisdag 26 maj kl. 10.00, Veinge bibliotek. Lördag 30 maj kl. 11.00, Stadsbiblioteket. Boka
biljetter gratis på tel. 151 50, 151 51.
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MAJ

	
  

Foto: Björn Månsson

6
JUNI

Lördagen den 6 juni blir det kick-off för årets Sommarlovsläsning (F-9).
Håll utkik efter tid och plats på vår webbplats eller fråga på våra bibliotek.
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