Familjelördag på biblioteken
Ha det trevligt en stund på biblioteket, ta en fika, pyssla, tävla eller spela spel tillsammans
Lördag 8/2 kl. 11-14

Lördag 14/3 kl. 11-14

Lördag 21/3 kl. 11-14

Tema kärlek och alla hjärtans dag.
Plats: Kullaviks bibliotek

Häxan med guldyxan har flyttat in till byn.
Hon samlar på pengar och guld. Det värsta hon vet är glädje
och snällhet. Allt sånt hugger hon sönder med sin vassa guldyxa: PANG! KRASCH! Alla är rädda. Men inte tvillingarna
Leila och Leo. De har en plan.
Familjeföreställning från 4 år. Fri entré.
Anmälan till: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Åsa bibliotek

Plats: Onsala bibliotek

Skaparverkstad

Lördag 15/2 kl. 11-14 - Sportlov

Pysselverkstad med vintertema
Plats: Åsa bibliotek

Lördag 22/2 kl. 11-14

Barnteater: Häxan med guldyxan

Skaparverkstad: Gör ett rum
Vi gör ett rum eller hus i kartong och tyg.
Plats: Onsala bibliotek

Verkstad i påskens tecken

Lördag 4/4 kl. 11-14

Ullverkstad i påsktema
Kom och testa nåltovning.
Plats: Åsa bibliotek

Lördag 16/5 kl. 11-14

Tillverka blommor

Vi tillverkar blommor och använder olika material.
Plats: Onsala bibliotek

Lördag 18/4 kl. 11-14

Skaparverkstad på temat natur

Varje barn har rätt till
yttrandefrihet, att tänka,
tycka och uttrycka
sina åsikter

Plats: Onsala bibliotek

Lördag 7/3 kl. 11-14

Måleriverkstad

Lördag 2/5 kl. 11-14

Plats: Kullaviks bibliotek

Testa på Nåltovning

Artikel 13, FN:s Barnkonvention

Plats: Kullaviks bibliotek

Familjelördag i kulturhuset Fyren
Barnteatern är i Snäckan. Teaterbiljetter 60 kr/person säljs i turistinformationen 0300-834595, Ticketmaster eller på plats.
Lördag 25/1 kl. 11-15

Kl. 11.30 Sångstund med tecken
Kl. 12-14 Vi gör potatistryck
Skaparverkstad i konsthallen.

Kl. 13 Barnteater: Sova räv

En berättarföreställning bland djuren.
Härliga djur, sjungande, kraxande och luriga djur… Rävar,
sköldpaddor, sniglar, kråkor, grisar och vargar. Här passerar
djuren revy i sagor och sånger. Och, tro det eller ej, tre dikter
av Gustav Fröding. Ola Karlberg leder med varsam, lekfull
och erfaren hand in barnen i en fantasiskog full av både faror
och fröjder.
Familjeföreställning från 3 år.

Lördag 29/2 kl. 11-15

Lördag 28/3 kl. 11-15

Lördag 25/4 kl. 11-15

Kl. 11.30 Sångstund med tecken

Kl. 11.30 Sagostund med Allas Barnbarn

Kl. 11.30 Sångstund med tecken

Kl. 12-14 Prova tryck med schabloner

Kl. 13 Barnteater: I vår sånglåda

Kl. 12-14 Vi tillverkar majblommor

Skaparverkstad i konsthallen.

Kl. 13 Barnteater: Tårtbagaren

Staden har fått en ny tårtbagare. Nu ska kunderna få smaka på
kokostoppar med saffran, wienerbröd och kaffekringlor, choklad
och kolakrämstårta. Kokos Kanel vet vad gott smakerna kan
göra med människorna, plötsligt vågar man prova sådant man
aldrig vågat förut. Men vem hade kunnat förutse att det skulle
urarta så? Tårtbagaren är en fantasifull och rolig minimusikal
om att våga gå sin egen väg och stå upp för det man tror på.
Familjeföreställning från 4 år.

Plötsligt en dag står den bara där. En helt förtjusande och
magisk låda – fylld med fantastiska sånger och en massa roliga
saker att upptäcka. Vi får träffa en liten fågel som söker skydd,
två lurviga bästa vänner och ett stort paket fyllt med rytm.
Upplev musikteaterns magi i en interagerande, varm minimusikal med helt nyskriven musik gestaltad av två musikalartister där nyfikenhet, musikglädje och fantasin står i centrum. Musiken finns att ta del av på Spotify och Youtube redan
innan föreställningen.
Familjeföreställning från 2 år.

Skaparverkstad i konsthallen.

Kl. 13 Barnteater:
Nalle rymmer hemifrån

Nalle är Blendas nalle. De har alltid gjort
allting tillsammans. Tills Blenda får
en hundvalp. Då är det
bara den som får vara med Blenda.
Nalle bestämmer sig:
han ska rymma och aldrig mer
komma hem igen.
En interaktiv, musikalisk
föreställning för de små barnen,
med tät medverkan från
publiken. Välkända
barnsånger och ramsor
kantas av humoristisk
dramatisk musik skriven
av gitarristen Bengt
Magnusson.
Familjeföreställning från 2 år.

Måndag 27/1 kl. 17.30-19

Fredag 27/3 kl. 15

Boktipsarkväll för förskolans pedagoger och alla andra som
är intresserade. Bibliotekarier från Biblioteken i Kungsbacka tipsar om böcker som passar för åldrarna 1-6 år.
Plats: Fyrens bibliotek, Kulturtorget

Plötsligt en dag står den bara där.
En helt förtjusande och magisk låda –
fylld med fantastiska sånger och en
massa roliga saker. Läs mer under 28/3 då
föreställningen även är på Fyren.
Familjeföreställning från 2 år.
Fri entré, anmälan krävs.
Anmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kullaviks bibliotek

Boktipsarkväll: Litteratur för barn
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För hela familjen.
Plats: Fjärås bibliotek

Barnteater: I vår Sånglåda

Måndag 6/4 kl. 15-17

Skaparverkstad med påsktema

Tisdag 11/2 kl. 15-17.30

Plats: Fjärås bibliotek

Makerspace

Hela familjen kan testa Blue-bot,
Osmo och Little bits.
Kontakt och anmälan:
bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren
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Ullverkstad

Testa att nåltova med påsktema
Plats: Frillesås bibliotek
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Fredag 29/5 kl. 18.20-18.45

Barnteater: Häxan med guldyxan

Torsdag 13/2 kl. 11-14

Måleriverkstad

Plats: Frillesås bibliotek

Bilderbokssalongen
Start vecka 8-9
Plats: Kulturhuset Fyren

Lördag 7/3 kl. 12-14

Bli en zombieöverlevnadsexpert!

Claes Tovetjärn berättar hur du bäst ska
klara dig vid en zombie-apokalyps. Vad
behöver du tänka på? Hur gör du upp eld?
Hur klarar du dig hemma om strömmen
gått? Om du är förberedd på zombieattack - då klarar du det mesta! Författarsamtal och workshop. Ett program
för hela familjen! Anmälan till
bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren
23-29/3

All Digital week

En europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet.
Under veckan kommer flera aktiviteter att äga rum på
biblioteken i syfte att inspirera och sprida kunskap om
digital teknikanvändning. Se separat program.
Plats: Alla bibliotek i Kungsbacka

Språkcaféets barnaktiviteter
Tisdag 7/1-16/6 kl.16-17.30
Plats: Kulturhuset Fyren

Häxan med guldyxan har flyttat in till byn.
Hon samlar på pengar och guld. Det värsta hon vet är glädje
och snällhet. Allt sånt hugger hon sönder med sin vassa guldyxa: PANG! KRASCH! Alla är rädda.
Men inte tvillingarna Leila och Leo.
De har en plan. Fri entré.
Familjeföreställning från 4 år.
Plats: Biblioteksbussen
På hållplats Tölö ängar,
Havtornsvägen.
Håll utkik efter Sommarbiblioteket
Separat program kommer i början av juni, se:

#sommarbiblioteket

Bokslukarna
Bokslukarcirkel 12-14 år:
Fredagar: 17/1, 14/2, 13/3, 8/5 kl. 16-17
Anmälan krävs! Anmäld plats gäller hela terminen.
Anmälan till bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren
Bokslukarcirkel 10-12 år:
Måndagar: 3/2, 30/3, 27/4 kl. 15.30-16.30
Anmälan till bibliotek.program@kungsbacka.se
Till första träffen läser vi en gemensam bok.
Plats: Kulturhuset Fyren
Bokslukarcirkel 10-12 år:
Tisdagar: 4/2, 3/3, 31/3, 28/4 kl. 15.30-16.30
Anmälan till bibliotek.program@kungsbacka.se
Till första träffen läser vi en gemensam bok.
Plats: Kullaviks bibliotek
* TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
TAKK är inte detsamma som teckenspråk men tecknen är
hämtade därifrån. Detta är ett bra stöd för barns språkutveckling.

Småbarnsrytmik
i Kulturhuset Fyren

Hoppa, sjunga, springa, dansa!
Lyssna, titta, känna ramsa!
Var med på en stund med rytmik, boktips och sagor.
Drop in! Begränsat antal deltagare. Uppehåll v. 7 och 15.
Torsdag vecka 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
9.30
1-2 år
10.30
2-4 år (med småsyskon)
11.30
6-12 mån
Fredag vecka 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
9.30
0-6 mån
10.30
2-4 år (med småsyskon)
11.30
6-12 mån
Sagostund och boktips vecka 9 och 17
28/2 Drag Queen Story Hour
med Lady Busty och Miss Shameless.
Kl. 10.30 0-3 år. Kl. 11.30 4-6 år.
Plats: Snäckan
Anmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se

Sagostund
Frillesås bibliotek
Torsdag kl. 10.00 6/2, 5/3, 23/4
5/3 sångstund med tecken *
Ett samarbete med Allas Barnbarn.
Fjärås bibliotek
Onsdag kl. 10.00
22/1, 19/2, 18/3, 15/4
19/2 sångstund med tecken *
Kullaviks bibliotek
Måndag kl. 10.00 10/2, 9/3, 6/4, 18/5
Kulturhuset Fyren
Sångstund med tecken *
Lördag 11.30 25/1, 29/2, 25/4.
Åsa bibliotek
Tisdag kl. 10.00 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3

Minibio

Film för det allra minsta. Kl. 15.30 1-3 år. Kl. 16.00 4-6 år.
Fredagar 7/2-24/4 (ej 10/4)
Plats: Kulturhuset Fyren, Sagogrottan

Med reservation för eventuella ändringar. Se även evenemangskalendern på kungsbacka.se för senast uppdaterade evenemang.
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