Barn och unga på biblioteket
Program hösten 2022

Alla våra programaktiviteter är kostnadsfria!

Tummetott – sånger, ramsor och rörelser
För barn 0–5 år
Stor favorit i repris – sångstund varje vecka
med Fia Löwenmark, Barnkultur Filur.

Tisdagar kl. 15.00–15.30 – Kinna bibliotek, 12 tillfällen
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 och 15/11

Trollbunden – en magisk och övernaturlig utställning
Folktro, övernaturliga väsen, magiska platser, skrock och sägner…
Forskning och vetenskap gör oss idag upplysta men ändå lockas både
gammal och ung av det okända, oförklarliga och bortglömda.

Mellan 26 oktober och 27 november kan utställningen ses på
Kinna bibliotek. Utställningen vänder sig till dig som är mellan 9 och 12 år
men kan också vara aktuell för både yngre och äldre besökare. I samarbete med ABF.

På läslovet vecka 44

Möt läshundarna Milla, Mållgan & Mini
För dig mellan 6 och 12 år
OBS! Begränsat antal platser! Kontakta ditt bibliotek för anmälan.
Måndag 31/10 – Skene bibliotek kl. 10.00-14.00
Tisdag 1/11 – Fritsla bibliotek kl. 10.00-14.00
Onsdag 2/11 – Sätila bibliotek kl. 10.00-14.00
Torsdag 3/11 – Kinna bibliotek kl. 10.00-14.00

På läslovet vecka 44

Halloweenbus

För dig mellan 7 och 12 år
Vad händer på biblioteket när mörkret faller på?
Välkommen att undersöka vilka som döljer sig i bibliotekets vrår.
OBS! begränsat antal platser, föranmälan till Kinna bibliotek.
I samarbete med ABF.
Måndag 31/10 – Kinna bibliotek kl. 19.00–21.00
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Halloween på biblioteket, från 13 år
Vad är det som låter bakom väggarna och vem rör sig mellan
hyllorna när biblioteket är stängt?
Välkommen till biblioteket för en upplevelse utöver det vanliga…!
I samarbete med ABF.

Tisdag 1/11 – Kinna bibliotek kl. 19.00–21.00

På läslovet vecka 44

Skuggspel – workshop med Teater Sesam

Från 6 år
Vill du följa med upp på scenen i Kinna teater? Där skapar vi
skuggfigurer och skuggscener. Tillsammans med teater Sesam
använder vi figurerna och gör teater.
Skuggspel är ett språk som alla kan tala…och du, du behöver inte
synas, bara din skuggfigur.
OBS! Begränsat antal platser, föranmälan till Kinna bibliotek.
I samarbete med ABF.

Onsdag 2/11 – Kinna bibliotek och Kinna teater kl. 13.30–16.30

På läslovet vecka 44

Freestyle Sensation – föreställning och workshop
Med Freestyle Phanatix , från 13 år

Break, hip-hop, beatbox, allt på en och samma gång!
En superintensiv show med några av de bästa artisterna.
Vill du prova själv? Kom till workshopparna före och efter
föreställningen.
”Fred, Gemenskap och Glädje” är föreställningens budskap.
Kl. 16.45–17.30 – Workshop i street/breakdance
Kl. 18.00–18.40 – Föreställningen Freestyle Sensation
Kl. 19.00–19.45 – Workshop i beatbox
OBS! Ingen föranmälan!
I samarbete med ABF.
Torsdag 3/11 – Lyckeskolans scen och salong kl. 16.45-19.45
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