
Barn och unga på biblioteket
Hösten  2021

Fri entré

På läslovet vecka 44 
Magikaos på biblioteket - Harry Potter-inspirerat lajv  
på läslovet tillsammans med Lajvbyrån, för dig mellan 9–12 år. 

Nu har du chans att i två timmar få kliva in i en magisk 
värld. Innan du går hem kommer du ha varit med om 
magi, kraftfulla ritualer och ha löst ett mysterium. 

OBS begränsat antal platser! För att delta krävs att  
du anmäler dig genom att kontakta ditt bibliotek.

Lördag 30/10 - Kinna bibliotek kl. 11.30–13.30 
Måndag 1/11 - Horreds bibliotek kl. 10.00–12.00 
Tisdag 2/11 - Fritsla bibliotek kl. 14.00–16.00 
Torsdag 4/11 - Sätila bibliotek kl. 14.00–16.00 
Fredag 5/11 - Skene bibliotek kl. 10.00–12.00

På läslovet vecka 44 
Möt läshundarna Milla, Mållgan & Mini 
Kom och läs för läshundarna på läslovet.  
För dig mellan 6–12 år. 
OBS! begränsat antal platser.  
För att delta på aktiviteten krävs det att du anmäler  
dig genom att kontakta biblioteket.

Måndag 1/11 - Fritsla bibliotek kl. 10.00–14.00 
Tisdag 2/11 - Skene bibliotek kl. 13.00–17.00 
Onsdag 3/11 - Sätila bibliotek  kl. 10.00–14.00 
Torsdag 4/11 - Horreds bibliotek kl. 10.00–14.00 
Fredag 5/11 - Kinna bibliotek kl. 10.00–14.00 

Tipspromenad för barn  
På alla bibliotek under läslovet  

Lärlingsprovet - Sommarboksavslutning på ditt bibliotek,   
för dig mellan 6–12 år. Mästaren Gaston som ställer kluriga frågor till sin 
lärling Caligari.  Är det dags för Caligari att bli lärling av sjunde graden? 

Magi, humor och spänning serveras och publiken  
får vara med och bestämma om Caligari klarar  
provet eller inte.  

Lärlingsprovet, föreställningstid: 
Måndag 23/8 - Fritsla bibliotek kl. 16.00 
Tisdag 24/8 - Sätila bibliotek kl. 15.00 
Onsdag 25/8 - Skene bibliotek kl. 15.00  
Torsdag 26/8 - Horreds bibliotek kl. 16.00 
Fredag 27/8 - Kinna bibliotek kl. 16.00 
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Lördagsgodis på biblioteket

MiniBIOklubben 
Lördag 18 sep - Kinna bibliotek kl. 11.30–12.15

Bio för de yngsta från 2 år med förälder. Bli medlem  
i Minibioklubben och se en liten film för små personer.  
Vi bjuder på popcorn till filmen! 

Sagostund - Bland drakar och dragqueens 
Lördag 16 okt - Kinna bibliotek kl. 13.00–14.00 

En normkreativ sagostund för barn 3-7 år.  
Dragartisten Inga Tvivel läser normkreativa sagor  
för barn i samband med Mark Pride. 
Kom gärna utklädd som en kunglig. 
OBS! begränsat antal platser! 
Samarbete: Studieförbundet Vuxenskolan

Gott och blandat med Mama Gumbo 
Lördag 23 okt - Lyckeskolan kl. 14.00–14.45

En festlig familjeföreställning i samband med  
invigningen av Lyckskolans nya scen. 

Mama Gumbo bjuder på en familjeföreställning med 
glädje, dans, sång och musik. Med sin färgstarka och 
sprakande personlighet håller hon igång både barn och 
vuxna med fart och fläkt. Publiken får vicka på höfterna, 
klappa i händerna och sjunga med på olika språk.   
Samarbete: Musikcentrum väst

Slå in snygga paket på ett japanskt vis 
Lördag 20 november - Kinna bibliotek kl. 11.30-13.30

Nu närmar sig julen med stormsteg. Vill du glänsa  
med de snyggaste klapparna under granen? 

Kom till Kinna bibliotek där Mio Nakamura lär ut  
konsten att slå in ett snyggt paket! 

För barn med vuxen.

Program hösten 2021, fri entré!
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