LÖRDAGSGODIS

Skapa och upplev tillsammans
Lördagar för barn och familj
BIO - Minibioklubben för de yngsta från 2 år med förälder
Lördag 21/9 kl 11.30–12.15 Kinna bibliotek
Bli medlem i Minibioklubben och se en liten film för små personer.
Vi bjuder på popcorn, fri entré.

Prova - på -teater - På scen för barn från 4 år med familj
Lördag 28/9 kl 11.30–12.30 Kinna teater
Följ med Marks teatergrupp bakom kulisserna. Möt skådespelare och prova
på hur det är att stå på scenen tillsammans. Entré 20 kr/person.

Musik - Hakuna Matata för barn från 3 år med familj

Lördag 5/10 kl 11.30–12.30 Kinna bibliotek
Musikföreställning där vi går på en musikalisk resa genom Afrika med Mama Gumbo
och hennes musikvänner som guide. Vi får prova danslekar och sånger med
ord från olika språk och kanske till och med testa några trummor.
Vi passar också på att ha ett kakkalas på biblioteket, fri entré.

BIO - Minibioklubben för de yngsta från 2 år med förälder
Lördag 12/10 kl 11.30–12.15 Kinna bibliotek
Bli medlem i Minibioklubben och se en liten film för små personer.
Vi bjuder på popcorn, fri entré.

Teater -

Klä på klä av för de yngsta från 2–4 år med förälder

Lördag 26/10 kl 11.30–12.00 Kinna bibliotek
Föreställningen med Teater Tre för de små handlar om något av det första vi lär
oss: att ta på kläderna. Hur gör jag? Vem blir jag? Och varför är det så svårt att
ta på sig strumporna? Entré 30 kronor per person.

Teater - Katitzi för barn 6–12 år

Lördag 16/11 kl 11.30–12.20 Kinna teater
Kom och upplev Teaters Sesams föreställning om den välkända barnbokskaraktären
Katitzi. I föreställningen får vi ta del av vad som hände Katitzi som barn,
föreställningen är baserad på Katarina Taikons egen historia. Fri entré.

Workshop - Pysselverkstad inför julen för barn med förälder
Lördag 23/11 kl 11.30–13.30 Kinna bibliotek
Vi får också lyssna på och möta MOR, en musikgrupp som spelar
arabisk musik med svenska texter för alla åldrar.
Entré 20 kronor per person.
Samarrangörer: Kulturrådet Stärkta bibliotek,
Boråsregionen Gränslösa Bibliotek och Marks teatergrupp.

Mer information: www.mark.se/bibliotek
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