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Biblioteket i Skutskär

för barn och familjer 
på 

   biblioteket



Lördag 14 september 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Ingen anmälan.

Lördag 12 oktober 13.00
SKADE DEN GLADE
TEATER OLAND 
Skade den glade är en rolig och lekfull före-
ställning som flätar samman samisk historia 
med fornnordisk mytologi. Skidgudinnan Skade 
tar oss med på en fantasifull resa i olika tider 
och berättelser som passar för alla, från 5 år. 

Fredag 4 oktober 10.00
IMSE VIMSE SPINDEL WOW! 
Teckensång med logoped och sångerska Emma 
Dahlin Haglund. Föräldrar och barn får chansen 
att prova på tecken som stöd och kan efter sång-
stunden ställa frågor om barns språk och läsning. 
Tecken som stöd kan användas av alla med små 
barn, för tidig kommuniktion.
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se 
eller 018-611 66 77

Hörslinga finns.

Fredag 20 september 10.00
PYTTEDANS - MED MADELEN
Pyttedans med Madelen från Kulturskolan
små barn med föräldrar, 3-6 år. 
Ingen anmälan.

Fredagsklubben

Fredagsklubben



Lördag 9 november 13.00
 BUFFA HJÄLPER TILL
MINIETTA DANS 
Buffa blir lämnad ensam när husse Mulle Meck ska ut-
rätta ärenden. Vad ska Buffa hitta på, jo Buffa ska hjälpa 
till och göra precis som husse brukar göra varje morgon. 
Det kommer att bli toppen, eller? Passar 1-3 år

Fredag 18 oktober 10.00
ORDEN SOM KOM BORT
UUSI TEATTERI
Orden har kommit bort från sången.
Undrar var de kan gömma sig? Vännerna 
Ihme och Kumma letar efter dem tillsammans 
med publiken. Ett för sverigefinska barn skräddarsytt tvåspråkigt program, 
där vi tillsammans med barnen letar efter sångens försvunna ord som vi 
sedan sjunger. Från 3 år.
Ruotsinsuomalaisille lapsille varta vasten luotu kaksikielinen esitys jossa me 
yhdessä lasten kanssa etsimme laulun kadonneita sanoja ja joka lopuksi 
lauletaan yhdessä.

Lördag 26 oktober 10.30
MUSIKLEK - BARNRYTMIK MED KARIN
Barnrytmik för små barn och deras föräldrar. 
Välkomna att sjunga, dansa, spela och ramsa 
tillsammans med Karin Zakrisson.
Ingen anmälan.

Foto: Kai Kangassalo

Fredagsklubben

8 oktober till 26 oktober
UTSTÄLLNING: RENEN 
Renen levde samtidigt med mammutar och andra istidsdjur 
som är utdöda idag. Grottmålningar i Frankrike vittnar om 
djurets långa historia. Utställningen är producerad med stöd 
av bygdemedel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Áttje, 
Svenskt fjäll- och samemuseum 



Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. 
Tänk på att komma i god tid innan föreställningar börjar!
Boka plats/biljetter till teater: 
026-831 83, bibliotek@alvkarleby.se

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

FREDAGSKLUBBEN - FÖR DE MINSTA
Jämna veckor v. 38-49  10-10.30 (ej 1 nov.) 
Språklek för daglediga föräldrar och barn.
Varannan fredag i Eivor Wallinrummet.
0-5 år. Ingen anmälan.

ONSDAGPYSSEL - VARJE VECKA 
V. 36-50  15-16
Olika pyssel i Eivor Wallin-rummet på biblioteket. 
Från 7 år. Yngre barn i föräldrars sällskap. Ingen anmälan.

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad info.

                                                          Onsdag 30 oktober 14-15.30
FLYKTEN FRÅN DET HEMSÖKTA HUSET - ETT ESCAPE GAME
Lös gåtor i olika rum för att till slut lösa mysteriet i det hemsökta huset!
Begränsat antal platser. 
Anmälan: bibliotek@alvkarleby.se

Fredag 1 november 11-12.30
TEATERSMINK - HALLOWEENSPECIAL
Malin Nestor, make up artist, visar hur du kan göra 
en läskig Halloween-sminkning.
Begränsat antal platser. 
Anmälan: bibliotek@alvkarleby.se

V. 44


