Barn och unga på biblioteket
Program våren 2022

På sportlovet vecka 7

Möt läshundarna Milla, Mållgan & Mini
Kom och läs för läshundarna på sportlovet,
för dig mellan 6 och 12 år
OBS! begränsat antal platser, för att få delta
anmäler du dig genom att kontakta ditt bibliotek.
Måndag 14/2 - Horreds bibliotek kl. 10.00–14.00
Tisdag 15/2 - Skene bibliotek kl. 13.00–17.00
Onsdag 16/2 - Sätila bibliotek kl. 10.00–14.00
Torsdag 17/2 - Fritsla bibliotek kl. 10.00–14.00
Fredag 18/2 - Kinna bibliotek kl. 10.00–14.00

Fri
entré!

Tipspromenad för barn - På alla bibliotek under sportlovet
På påsklovet vecka 15

Draupners förbannelse

Ett lajv med Lajvbyrån, för dig mellan 9 och 12 år
Vi blir alla nya elever på trolldomsskolan Draupner och tillsammans
bekantar vi oss med den nya skolan i lugn och ro... eller? Välkomna
till skolan med lektioner i att göra trolldryck och skriva runor.
OBS! begränsat antal platser, för att få delta anmäler du dig genom
att kontakta ditt bibliotek.
Lördag 9/4 - Kinna bibliotek kl. 11.30–14.00
Måndag 11/4 - Horreds bibliotek kl. 10.00–12.30
Tisdag 12/4 - Fritsla bibliotek kl. 13.00–15.30
Onsdag 13/4 - Skene bibliotek kl. 10.00–12.30
Torsdag 14/4 - Sätila bibliotek kl. 13.00–15.30

Fri
entré!

Tipspromenad för barn - På alla bibliotek under påsklovet

Sommarboken 2022

För alla mellan 6 och 12 år
Gillar du att prata och tipsa om böcker du
lyssnat på eller läst, träffa kompisar eller fika?
Kom till bibliotekets träffar i sommar. I år är
sommarbokstemat ”I skuggan av...”, både
läskigt men också härligt skönt.
Tider och platser presenteras senare, men
planera redan nu för att vara med!
Vi följer folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer.

bibliotek.mark.se

Lördagsgodis på biblioteket
Program våren 2022

Hej Hilma - Teater Pelikanen, från 4 år

Fri
entré!

Lördag 19 februari
Lyckeskolans scen och salongkl. 11.00–11.30
En cirkus- och teaterföreställning för hela familjen om konstnären Hilma af Klint som liten flicka och om att måla det osynliga.

Var med och måla med fantasi!

Workshop på Kinna bibliotek med Marks Konstgrafiska Verkstad
efter föreställningen. 12.00–13.00 & 13.00–14.00, fri entré.
Föranmälan Kinna bibliotek krävs, max 12 deltagare per tillfälle.

MiniBIO - bio för de yngsta

Fri
entré!

Lördag 26 februari - Kinna bibliotek kl. 11.30–12.15
Lördag 12 mars - Kinna bibliotek kl. 11.30–12.15
Från 2 år med förälder. Se en liten film för små personer.
Vi bjuder på popcorn till filmen!

Fri
entré!

Svenska ryttareliten - Teater Fenix, från 4 år

Lördag 23 april - Kinna bibliotek kl. 11.30–13.00
Kinna biblioteks baksida runt dammen.

Det är dags för riduppvisning på finryktade käpphästar. Musiken
är utvald och koncentrationen hög. Nu kan pardressyren börja.
Clownryttarna har också med sig stallets 25 fölungar och efter
uppvisningen kan du själv få prova att rida käpphäst.

Väverskans dag

Lördag 14 maj - Kinna bibliotek och bokbussgarage
Vi firar Väverskans dag med workshop för barn och unga.
Kl. 11.30–13.30: Miniväv på Kinna bibliotek, för dig mellan
11 och 14 år. Väv på kartong och gardinringar i härliga färger.
Kl. 11.30–13.30: Workshop i bokbussgaraget på baksidan av
biblioteket. Du lär dig att göra ett eget hopprep, för barn från 5 år

Sagostund med Bokbussen i Ubbhult, från 3 år

Lördag 21 maj - vid Kråkereds bygdegård kl. 11.30–13.30
Möt upp bokbussen för sagostund och lek i det gröna!
Kom gärna utklädd som din favoritsagofigur.
Ta med picknick-vänlig mat om ni vill fika.
Samverkan med Kråkereds bygdeförening.

Fri
entré!

Vi följer folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer.

bibliotek.mark.se

Fri
entré!

