
LÖRDAGSGODIS
Skapa och upplev tillsammans
Lördagar för barn och familj Fri entre

till allt!
Upplev - Riddardag på biblioteket för barn från 5 år
Lördag 15/2 kl 11.30–14.00 Kinna bibliotek
Kom och träffa riddaren Gurra och gycklaren Jakkin. Tillsammans får vi lära oss om 
riddarlivet, riddarspel och vad heraldik är för något. Vi får även göra en egen riddarsköld.
Kom gärna utklädda! 

teater - Varför inte! för barn från 2–9 år
Lördag 22/2 kl 11.30–12.15 Kinna teater
Teater Sesam blandar skådespeleri med skuggspel i en föreställning som handlar om  
hur det  är att vara annorlunda på en plats där alla tänker likadant, gör likadant och  
ser likadana ut?  Måste man bli precis likadan som alla andra för att bli accepterad? 

Musikal - Rakel och Oraklet - Minimusikal för barn 6–8 år 
Lördag 7/3 kl 11.30–12.00 Kinna teater
Att ha en vän är det bästa som finns. Men ibland blir vänner osams. 
Hur gör man då för att allt ska bli bra igen? Rakel och Oraklet är en 
minimusikal som blandar finurlig humor med stort allvar. 

Workshop - Origami med  Mio Nakamura för barn med föräldrar
Lördag 14/3 kl 11.30–13.30 Kinna bibliotek
Ett tunt pappersark förvandlas till trana, lilja eller ask. Är det möjligt? 
Vi provar på att vika olika modeller, tvådimensionellt för de yngre och även 
tredimensionellt för de äldre barnen. Mio Nakamura som själv kommer från Japan 
berättar om landet, konstens historia och materialet. 

MUSIK -  Biejvve bájttá - Musikteater om samerna och samisk kultur 
För barn 3–6 år
Lördag 21/3 kl 11.30–12.15 Kinna bibliotek
Biejjvve bájttá - Solen skiner är en interaktiv föreställning där barnen får möjlighet att 
ta del av vår ursprungsbefolkning samerna. Vi lär oss några lulesamiska ord, jojkar 
och upplever den samiska kulturen. 

BIO - Minibioklubben för barn från 2 år med förälder
Lördag 28/3 kl 11.30–12.15 Kinna bibliotek
Bli medlem i Minibioklubben och se en liten film för små personer. 
Vi bjuder på popcorn.  

BIO -  Minibioklubben för barn från 2 år med förälder
Lördag 4/4 kl 11.30–12.15 Kinna bibliotek
Bli medlem i Minibioklubben och se en liten film för små personer. 
Vi bjuder på popcorn.  

Samarrangörer: Kulturrådet Stärkta bibliotek

Mer information: www.mark.se/bibliotek
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