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���, musik- och dansföreställningar 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!
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20 SEPT (tor) kl. 10, Våxtorps bibliotek. 
Föranmälan på tel: 0430-150 88. 
21 SEPT (fre) kl. 10, Knäreds bibliotek. 
Föranmälan på tel: 0430-158 43. 

Häxan med guldyxan har $ yttat in till byn. Hon 
samlar på pengar och guld.
Det värsta hon vet är glädje och snällhet. En sce-
nisk saga med virtuos gitarrmusik. 

Ålder: 4–11 år 
Fri entré.
(I samarbete med Region Halland)

Foto: Peter Berglund

Tel: 0430-151 50, 151 51.

E-post: biblioteket@laholm.se

www.facebook.com/laholmsbibliotek

www.laholm.se/bibliotek



22 #EPT (lör) – Lördagskul: Vilse i bokbussen - Teater 

Skata. Kl. 11 Ysby, vid a� ären och 

kl. 13 Mellbystrand, Strandhotellet 

En dock- och berättarföreställning. Kända barnboks� -
gurer har trillat ut ur sina böcker, berättar historier och 
sjunger sånger tillsammans med publiken. 

Ålder: från 3 år.
Föranmälan på Bokbussen eller tel:
0430-151 51, 151 50. Fri entré.

29 SEPT (lör) kl. 11 – Lördagskul: En ! äril i vinden

Stadsbiblioteket
 
En interaktiv balettföreställning full av fantasi och glädje! 
Maria dansar, berättar och leker fram olika dansformer 
till � n musik. Barnen får medverka och röra sig e" er
individuell förmåga. Maria Mengreli är dansare och 
danslärare, Anna-Stina är cellist. 

Ålder: 5–11 år. 
Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré. 
(I samarbete med Kulturverket)

13 OKT (lör) kl. 11 – Lördagskul: Kullerbagge – Big Wind

Stadsbiblioteket

En danzoologi för de minsta! Koreografen och dansaren 
Bronja Novak Lindblad har i långa tider sökt e" er intres-
santa småkryp, med förstoringsglas, och se där – en art
som gömt sig för vetenskapen: Kullerbaggen. Den är 
enormt rar, speciell och knappt synlig.

Ålder: 2–5. 
Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré. 
(I samarbete med Region Halland) 

Foto: Lina Ikse

Foto: Gunnar Sjödin 
& Ole Sand

Foto: Karin Fichtelius



$% &OV (lör) kl. 11 & 13 – Lördagskul: 

La balle rouge (Den röda bollen)

Laholms teater
Som om vore det magiskt, får tvättsvamparna liv 
och förvandlas till levande karaktärer! Den röda 
bollen utgör och speglar de olika stadierna i kär-
lekslivet och mötet vid ett barns födelse. Denna 
visuella opera utvecklar med intensitet en palett 
av känslor som bärs fram med hjälp av dragspelets 
musik. Utan ord är denna föreställning, för övrigt 
utsedd till Europas segrande barn- och unga-
produktion 2017. 

Ålder: från 5 år. 
Föranmälan på biblioteket
eller tel: 0430-151 51, 151 50. Fri entré. 
(I samarbete med Region Halland)

10 NOV (lör) kl. 10–14 – Arkivens dag + Barnens 

arkiv, tema: ”Fest och glädje”

Stadshuset/Stadsbiblioteket
Arkivens dag är ett nationellt " rande och upp-
märksammande av arkiv och arkivinstitutioner 
som genomförs varje år. Besök kommunarkivet, 
trä# a representanter från kommunens olika hem-
bygds- och släktforskarföreningar eller lyssna på 
musikalisk teater med föreställningen ”Strålande 
tider” av visduon Murdock. Barnen kan rita egna 
släktträd, gå tipsrunda eller testa sina detektiv-
kunskaper i arkivet. 
Fri entré. Detaljerat program på www.laholm.se

1 DEC (lör) kl. 11 – Lördagskul: 

Sabelles röda klänning – Teater Fredag

Stadsbiblioteket 
En berättelse om att hitta sin plats i en ny värld. 
En föreställning som beskriver
ett $ yktingbarns resa till ett nytt liv. Baserad på 
den prisbelönta boken med samma namn. 

Ålder: 5–10 år. 
Föranmälan på biblioteket eller tel: 
0430-151 51, 151 50. Fri entré. 
(I samarbete med Region Halland)

Foto: Martin Skog

          La Balle Rouge


