
PROGRAM FÖR BARN 
VÅR 2022

för barn och familjer 

på 

   biblioteket



Lördag 12 mars 13.00
PETRAS PRICK
Dockteatern Tittut
(2-6 år)
När Petra vaknar en morgon är det något som 
inte alls känns bra. Snart upptäcker hon en tom 
fläck på pälsen. En av Petras tusen prickar är 
BORTA! En prick mer eller mindre i pälsen gör väl 
ingen skillnad. Eller? Ville den inte vara hos Petra 
längre? För att få en envis prick att stanna måste 
den få bestämma lite själv. Kommer den då till-
baka – ja, då har man en riktig vän. 
Föreställningen bygger på en bok av Maria 
Nilsson Thore som Augustprisnominerades 2011.

Återkommande: 
Barnrytmik med Karin (0-3 år)
i Språkstart, fredagar 10.00
11 februari 1 april
11 mars  6 maj

Lördag 5 februari 13.00
INTE FARLIGT, CLOWNEN DIDI!
Bananteatern
(2,5-6 år)
Clownen Didi är en nyfiken och påhittig clown. Det 
bästa han vet är att uppträda för barn. Det är bara 
det att han är så fruktansvärt blyg. Dessutom är han 
nästan rädd för allting. Så rädd att han ibland måste 
gömma sig i sina egna byxor. Nu han lärt sig en ny fin 
sång som han vill sjunga – men ska han våga? Kanske 
med barnens hjälp…? En föreställning fylld av skratt 
och värme, där barnen och vuxna involveras. 

Foto: Love LannérFoto: Love Lannér



ONSDAGSPYSSEL
Varje onsdag 15.00-16.00
För barn, från 7 år (yngre barn i vuxens sällskap) 
Träffas, pratar och pysslar. tillsammans

Utställning:
EN RESA ÖVER ÖSTERSJÖN
- finländsk barnbokskonst idag
20 april - 11 maj 2022
Ett urval av den finländska barn-
litteraturen där tio olika böcker 
presenteras, alla på originalspråk, i koffertar 
likt skattkistor, som alla innehåller två upp-
slag ur varje bok. De konstnärliga uttrycken 
är olika, spännande och uttrycksfulla, men 
vad som förenar böckerna är natur, fantasi 
och frihetslängtan samt poetiska inslag och 
en rättframhet att närma sig svåra frågor

Foto: Janne Riikonen/Finlandsinstitutet.Foto: Janne Riikonen/Finlandsinstitutet.

SPRÅKSTART
Fredagar, jämna veckor 10-10.30
(0-3 år)
Rolig språk- och bokträning för små barn och deras vuxna.
Pek- och småbarnsböcker varvas med rim och ramsor.
Barnrytmik med Karin vid 4 tillfällen (se egen annons).

28 januari - 20 maj (ej 8 april)



Information och kontakt:

Alla aktiviteter och föreställningar är kostnadsfria. 

Kom i god tid innan föreställning börjar! 
Biblioteket stänger 13.00 (lördagar) och då låses entrédörren för 
inkommande.

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

Avvikelser kan förekomma. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

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

Älvkarleby folkbibliotek
Ågatan 7A
814 30 Skutskär
026-831 83

Hemsida: biblinord.se/alvkarleby

abybibblan
Älvkarleby folkbibliotek

Älvkarleby folkbibliotek

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdaterad information


