
LÖRDAGSKUL
och annat kul 

Våren 2018

PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK



Lördagskul och annat kul för barn våren 2018

Det blir teater för blandade åldrar, dansföreställning, skapande, boktips och mer! 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 finns ljudböcker, böcker på 
andra språk och så kan du låna film. 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!

ÖPPETTIDER

Stadsbiblioteket      
måndag- torsdag 8-19
fredag 8 - 17
lördag 10-13
(8-10 med begränsad service)

Knäreds bibliotek 
måndag 15-19
onsdag 14-17
lördag 10-12

Veinge bibliotek
måndag, torsdag 15.30-18.30
onsdag 12.30-15.30

Våxtorps bibliotek
måndag, torsdag 16-19
tisdag 13.30-15.30

Bokbussen
För tidtabell ring: 0430 - 151 51 eller 
070-208 41 60



Kom och lyssna till ”Det hemska  
spökslottet” och skapa egna spöken, häxor 
och monster med nya spännande material.

ÅterSKAPA i Malmö är uppbyggt kring en 
unik materialbank med en skapande  
verkstad, där industrispill och annat utrensat 
material från företag återanvänds och ges 
nytt liv som skapande material.

ÅterSKAPA GÄSTAR STADSBIBLIOTEKET 
24 februari kl. 11.00 sagoläsning sedan drop in för pyssel till kl. 13.00 
För alla från 5 år!
Ingen föranmälan! Fri entré!

NALLEKONSERT på VÅXTORPS BIBLIOTEK
David och Thomas på Världsmusikjakt
1 mars kl. 10.00 
Ålder: 3-7 år OBS! Medtag nalle! 
Gratis föranmälan på 0430 - 150 88

Hur låter världens musik? Två världsartister 
spelar gitarr så att man nästan inte tror att 
det är på riktigt!
I ett bildspel fullt av djur, barn och männis-
kor från olika delar av vår jord får vi Skype-
kontakt. Vet flodhästen hur världens musik 
låter i Afrika? Vet fru Pingvin hur världens 
musik låter på Antarktis? Och vad håller 
den luriga herr Björn på med egentligen?
Vi får höra musik komponerad av David 
och Thomas - ”The Seven Continents” - 
men också musik av Bach, Villa-Lobos, 
Rossini och förstås herr Björns sång som 
alla nallar och barn kan sjunga med i!
 

Arrangeras med stöd av Kultur i Halland/Region Halland
Foto: Gothenburg Combo



Lilla syster Kanins storebror har lovat 
att passa sin syster, men det är inte 
så lätt. Särskilt som hon matvägrar, 
gallskriker och till råga på allt nästan 
blir rävmiddag. 
”Om man bara är lugn och inte blir 
arg och förtvivlad, så går det”, tänker 
storebror. 
En berättelse med humor och värme 
om en värld som alla barn kan relatera 
till: blöjor, sagor, syskon, nappflaska 
och välling. Med Dockteatern Tittut.
En nytolkning av Ulf Nilsson & Eva 
Erikssons bok med samma namn.

MIN LILLA SYSTER KANIN 
10 mars kl. 11.00 Stadsbiblioteket, 0430-151 51, 151 50 
18 april kl. 10.00 Veinge bibliotek, 0430 - 156 49 
Ålder: 3-8 år 
Gratis föranmälan på respektive bibliotek 

Vad äter en ko? När blir det vår och hur långt 
är ett år? Om detta och mycket annat handlar 
Visor för frågvisa - ett konsertprogram fyllt av 
funderingar och betraktelser ur ett litet barns 
liv. Nyskrivna, finurliga, svängiga och efter-
tänksamma låtar för både små och stora fråg-
visa! Med Camilla Åström.
 Läs mer på http://www.camillaastrom.se/
se/musik/band-projekt/visor-för-frågvi-
sa-3214748

VISOR FÖR FRÅGVISA på KNÄREDS BIBLIOTEK 
2 Mars kl. 10.00
Ålder: 3-8 år
Gratis föranmälan på 0430-158 43

Arrangeras med stöd av Kultur i Halland/Region Halland
Foto: Kjell Eriksson

Arrangeras med stöd av Kultur i Halland/Region Halland
Foto: Peter Lloyd



HÄNG PÅ BIBBLAN NÄR DET ÄR LOV
Alla lov kan vara läslov! Kom till  
biblioteket och låna och läs böcker. Du 
som läser 2-4 böcker på ditt lov får en bok 
av oss. 
Vi bjuder även på tävlingar med bokteman 
med chans att vinna böcker eller  
biobiljetter. Någon av lovdagarna visar vi 
en film som baseras på en barnbok samt att 
Petra tipsar om bra barnböcker i 
sagorummet för olika åldrar.
Gilla vår Facebook-sida och håll utkik 
efter dagar och tider på vår webbplats när 
det närmar sig. 
På bilden: Petra Ljungberg, barn- och ungdoms-
bibliotekarie

SPORTLOVET & PÅSKLOVET

SKEPP O´HOJ på BOKBUSSEN 
14 april kl. 11.00 - Hishult, torget vid banken och 13.00 - Hasslöv, Timotejvägen 
Ålder: 3-5 år
Gratis föranmälan på 0430-151 50, 151 51. 070-208 41 60

Välkommen ombord på de sus- 
och brusälskande sjömännen 
Tages och Ninos båt. I stället för 
roder styrs denna skuta av en 
tenorsaxofons rytm och rörelser.
Kasta loss med dragspel, 
klarinett och slagverk, far iväg 
bland vågade vågor, virvlande 
sjögräs och svängiga grodor. 
Barnen får sjunga och spela med 
och fritt fantisera vidare kring 
havets alla andra (fantasi-)(o)djur. 
Är det en vattentunna eller en 
trumma? Vem bor där inne? Kan 
man spela på hav? Och hur låter 
det?” Med Medi duo. Foto: Firas Mukarker



17 skäl för barnboken är namnet på den lilla skrift fullproppad med goda 
argument för barnlitteratur som Barnboksakademin framställt och som 
kontinuerligt skickas ut till bibliotek över hela landet. Skriften har översatts 
till en mängd språk och även tryckts i upplagor som spridits över världen.

1. Boken ger oss underhållning och spänning. Den kan få oss att skratta och 
gråta. Den kan trösta och visa oss nya möjligheter.

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd.

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.

4. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka 
vidare på.

5. Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss begrepp att tänka med och 
nya idéer, den vidgar vårt medvetande och vår värld. 

6. Boken ger oss kunskap om andra länder och andra sätt att leva, om natur, 
teknik, historia och allt mellan himmel och jord som vi kan vilja veta mer 
om.

En interaktiv balettföreställning full av 
fantasi och glädje! Maria dansar, berättar 
och leker fram olika dansformer till fin 
musik. Barnen får medverka och röra sig 
efter individuell förmåga.  
Maria Mengreli är dansare och danslärare
Anna-Stina är cellist utbildad i Sverige och 
Tyskland. 

EN FJÄRIL I VINDEN på STADSBIBLIOTEKET 
21 april kl. 11.00  
Ålder: 5-11 år
Gratis föranmälan på 0430 - 151 50, 151 51

Foto: Ole Sand Foto: Gunnar Sjödin
Samarrangemang med Kulturverket



7. Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att 
sätta oss in i andras situation och känsloliv.

8. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang.

10. Boken kan visa att det inte alltid finns bara ett svar på en fråga, att det 
mesta kan ses från olika håll.

11. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att 
upptäcka att det finns andra som tänker och känner likadant som vi.

12. Boken hjälper oss att förstå att vi också är olika. Att läsa  
böcker av författare från olika tider och kulturer ökar toleransen och  
hjälper till att motverka fördomar.

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma. Den är lätt att ta med och den 
kan läsas var som helst, man kan låna den gratis på biblioteket.

14. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma  
läsupplevelser och gemensamma referensramar.

15. En bra barnbok håller för att läsas högt så att både barn och vuxna har 
glädje av den. Den blir en brygga mellan generationerna. 

16. Barnboken ger arbete åt en massa människor; författare, tecknare, 
redaktörer, tryckare, formgivare, korrekturläsare, fotografer, förläggare, 
bibliotekarier, bokhandlare med flera. Den bidrar till ett rikt kulturliv och 
är en viktig kulturell exportvara som gör vårt land känt utomlands.

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som 
räcker livet ut.



 
SOMMARLOVSLÄSNING

Går du i klass F-9 och gillar underhållning, 
spänning, skratt och gråt? Då tycker vi att du 
ska komma och låna böcker till din 
sommarlovsläsning på något av våra bibliotek 
fr.o.m. den 7 juni.
Läs eller lyssna på 10 böcker i sommar så får 
du en bok av oss. 
Din läslogg lämnar du in på biblioteket senast 
den 17 augusti. 
Boktips kan du hitta på: 
 http://www.laholm.se/uppleva_gora/biblio-
tek/boktips-inspiration/ 
eller fråga personalen om boktips.

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

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


