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LÖRDAG 6 OKTOBER 13.00
DEN LILLE MULLVADEN SOM VILLE VETA VEM SOM HADE BAJSAT 
PÅ HANS HUVUD
 SKOTTES MUSIKTEATER 
Allt började en morgon när den lilla mullvaden stack upp huvudet ur sin håla för att se 
om solen hunnit upp. Något brunt och avlångt kom nerdimpande och landade rakt i 
huvudet på honom... En skrattfylld föreställning baserad på den norska dramatiseringen 
”Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hade baejset på hodet hans” av Tine 
Thomassen, efter boken ”Det var det fräckaste!” av ALMA-pristagaren, illustratören Wolf 
Erlbruch och skriven av den tyske barnboksförfattaren Werner Holzwarth. 
Pjäsen blir till ett vandringsdrama där mullvaden 
ilsket går runt till en mängd egensinniga djur i jakten 
på vem som gjorde det. Föreställningen rymmer 
mycket musik och den framförs naturligtvis live på 
sedvanligt Skottes-vis. All musik är komponerad av 
Skottes egen Ove Zacco Andersson. 
Lämplig för de mindre barnen och familjer. 
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FREDAG 12 OKTOBER 10.30
CLOWNEN & CIRKUSPRINSESSAN
RAIMONDO 
 Clownvariete’ för åldern 3-6 år, med lite dockteater, lite trolleri, 
 lite jonglering, musik och dans, men framförallt CLOWNERI!

LÖRDAG 20 OKTOBER  10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED ULRIKA
För barn upp till 4 år. Gamla och nya barnvisor och ramsor med 
fantasi, lust och glädje.
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LÖRDAG 27 OKTOBER 13.00
 ALLT SOM FINNS 
TEATER TRE 
Det är en kväll i maj. Allt som finns därute lockar på Alle: 
fotboll, fågelsång och farliga äventyr. Men Alle får inte gå ut, 
det har mamma och pappa bestämt. Hon måste vara inne 
med sin storasyster Ella som är intresserad av helt andra saker.
De två systrarnas stund tillsammans blir till en lek som på högsta allvar blandar mim, 
akrobatik och frihetslängtan. Och vad händer när dörren ut äntligen öppnas? 4-9 år.

LÖRDAG 8 DECEMBER 10.30
JAZZ PÅ PIPPIS VIS
Tillsammans med några av Sveriges främsta jazzmusiker 
bjuder Sarah Riedel på en populär familjekonsert med 
välkända melodier från Astrid Lindgrens underbara 
berättelser, samtliga skrivna av Sarahs far, Georg Riedel.
Passa på att ta chansen att höra musiken från Pippi 
Långstrump, Barnen i Bullerbyn, Emil i Lönneberga, 
Karlsson på taket och mycket annat. Allt i nya, lekfulla och finstämda versioner med plats 
för improvisation och där musikerna också berättar lite om sina instrument.
3-7 år.

LÖRDAG 17 NOVEMBER 10.30
SÅNGLEK: SMÅ SMÅ VISOR 
MED GITTE & JAANA
Sångstund med rörelser till sånger från boken Små små visor
/Pikku pikku lauluja. Alla deltagare får en sångbok. 2-6 år.
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Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. Tänk på att 
komma i god tid innan föreställningen startar!

Boka plats/biljetter till teater: 
026-831 83, bibliotek@alvkarleby.se

Info och kontakt:
Lotta Larsson, 026-831 84, charlotte.larsson@alvkarleby.se

JÄMNA VECKOR 7/9 - 14/12 (ej 2/11) KL 10
FREDAGSKLUBBEN 
För daglediga föräldrar och barn. Kom och träffas! 
Var med på en blandad rams- sång- och sagostund. 
Varannan fredag. 
Ingen anmälan. 0-5 år

PYSSELONSDAG
Onsdagar v. 36, 38, 40, 43, 45, 47 & 49.  
kl 15-16
Olika pyssel i Eivor Wallin-rummet på biblioteket. 
Från 7 år. 
(Mindre barn i föräldrars sällskap) Ingen anmälan.

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad info.


