KULTUR FÖR
BARN & UNGA

HÖSTEN 2018

Kultur för barn och unga
på biblioteken hösten 2018
Märsta bibliotek
Biblioteksklubben
Gillar du böcker och att hänga på
biblioteket? Biblioteksklubben är för dig
som är 9–12 år. Tillsammans bestämmer vi
hur klubben ska vara, kanske kollar vi in
nya böcker, fixar med rum NioTolv
eller boktipsar på Instagram?
Målsmans tillåtelse behövs. Anmäl dig
hos personalen på barnavdelningen.
Varje torsdag klockan 15.00 från
20 september till 29 november.
Ingen klubb på lov och helgdagar.
Sagostund
Vi har en magisk sagoskog på biblioteket!
Välkommen hit för att lyssna på sagor.
Onsdagar klockan 9.30 från 19 september
till 28 november. Från 3 år.
Lilla sagostunden
Tre fredagar i höst har vi sagostund för
barn mellan 1–3 år, föranmälan krävs
till: marstabibliotek@sigtuna.se
5 oktober, 2 november och 30 november
klockan 9.30.
Pekbokstund med Petra
på Familjecentrum i Märsta
Vår bibliotekspedagog Petra håller i en
mysig sagostund, med rim, ramsor och
nya roliga pekböcker. Nymärsta kulle 2.
Onsdagarna 12 september, 10 oktober
och 7 november, klockan 10.30.
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MÄRSTA BIBLIOTEK

Höstlov = Läslov
vecka 44 (29 oktober–2 november)
Har du läst Pax-böckerna? På lovet
utforskar vi den mystiska världen som
befolkas av bjäror, mylingar och maror.
Aktiviteter hålls på både Märsta bibliotek
och Sigtuna bibliotek.
Håll utkik efter schema på bibliotekets
webbsida: bibliotek.sigtuna.se
Sagoläsning på ryska
Föräldrar läser sagor tillsammans för barn
i alla åldrar. Onsdagar klockan 16.00–17.00
den 12/9, 10/10, 7/11, 5/12. Lördagar klockan
11.00–12.00 den 15/9, 13/10, 10/11, 8/12
För kontakt: 08-591 262 99 , e-post:
olga.komarova@sigtuna.se
Plats: Sagoskogen, barn- och
ungdomsavdelningen Märsta bibliotek.

Följ oss på Instagram!
@sigtunakommunsbibliotek där vi lägger ut tips
om vad som händer på bibblan, boktipsar och
postar snygga bookface.

Läxhjälp för 8–12-åringar
Tisdagar klockan 16.00–17.30
Familjecentrums lokaler på Nymärsta kulle
2 (ingång nära Apoteket), från 4 september.
Fråga efter våra volontärer på plats.
Arrangör: Märsta bibliotek i samarbete
med Rädda Barnen och Familjecentrum

MÄRSTA BIBLIOTEK

3

För pedagoger:

Biblioteksvisningar
Visningar för förskoleklasser sker hela
höstterminen, inbjudan skickas till berörda
klasser. Särskolor och förberedelseklasser
är välkomna att boka visningar, eller
kanske en sagostund?
Anmälan till: marstabibliotek@sigtuna.se
Barnboksfrukost
Vi ordnar en härlig träff för dig som arbetar
som pedagog i förskolan. Biblioteket bjuder
på våra bästa barnbokstips tillsammans med
frukostkaffe och lite tilltugg.
Tisdag 25 september klockan 8.30–9.15 på
Märsta bibliotek.
Anmälan till: petra.gammal@sigtuna.se
Julsaga
Vi bjuder in 5-åringar till julsaga i
december. Endast förbokade grupper.
Håll utkik efter inbjudan!
Kura gryning
Högläsning ur ”Handbok för superhjältar”.
Måndag 12 november klockan 9.00.
Endast grupper.
Rekommenderas från 6 år.
Anmälan till:
marstabibliotek@sigtuna.se
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MÄRSTA BIBLIOTEK

BARNENS KULTURDAG
LÖRDAG
17 NOVEMBER

FRI ENTRÉ
KULTURTORGET MÄRSTA

Barnens kulturdag 17 november 2018

För tredje året i rad anordnas Barnens Kulturdag i Märsta.
En heldag för barn med föräldrar vid Kulturtorget: Kulturlänken,
Märsta bibliotek, och Kulturskolan. Barnteater, skapande med
Sigtuna Museum & Art och uppvisningar med Kulturskolans elever.
Program kommer, håll utkik på: bibliotek.sigtuna.se,
sigtunamuseum.se samt på:
https://www.sigtuna.se/sv/Kultur--Fritid/Kulturevenemang/
Även aktuell information på våra Facebooksidor och på Instagram:
@sigtunamuseum och @sigtunakommunsbibliotek.

KULTURTORGET MÄRSTA
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Barnteater ”Sagan om pannkakan”
Söndag 7 oktober klockan 13.00.
Teater Tummeliten spelar för barn cirka
3–6 år i vuxens sällskap.
Gratis biljetter bokas från
25 september på 076-547 33 99 eller
karin.sjolund@sigtuna.se
Arrangör: Kultur och Fritid
och Svenska kyrkan

Sigtuna bibliotek
Läxhjälp för barn (7–12 år)
Sigtuna biblioteks barnavdelning, plan 2.
Från 3 september.
Varje måndag under terminerna,
klockan 15.00–16.30.
Fråga efter våra volontärer på plats.
Arrangör: Sigtuna bibliotek
i samarbete med Rädda Barnen
Knacka på! Var då?
Rim & ramsor med små barn 0–2 år.
Föranmälan till:
sigtunabibliotek@sigtuna.se
Onsdag 3 oktober kl. 10.30
Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska
sagokista idag? Välkommen att
lyssna på sagor tillsammans.
För barn 3–5 år, syskon är välkomna.
Varje fredag kl. 15.00 från 7 september
till 30 november
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LUNDA BOKSTATION / SIGTUNA BIBLIOTEK

Foto: Lars Clason

LUNDA BOKSTATION

För pedagoger:

Biblioteksvisningar
Visningar för förskoleklasser sker hela
höstterminen, inbjudan skickas till berörda
klasser. Särskolor och förberedelseklasser
är välkomna att boka visningar, eller
kanske en sagostund?
Anmälan till: sigtunabibliotek@sigtuna.se
Barnboksfrukost
Vi ordnar en härlig träff för dig som
arbetar som pedagog i förskolan.
Biblioteket bjuder på våra bästa
barnbokstips tillsammans med frukostkaffe och lite tilltugg.
Tisdag 23 oktober klockan 8.30–9.15
på Sigtuna bibliotek.
Anmälan till: paula.norrlid@sigtuna.se
Kura gryning
Högläsning ur ”Handbok för superhjältar”. Måndag 12 november klockan 9.00
Endast grupper. Rekommenderas från 6 år.
Anmälan till:
sigtunabibliotek@sigtuna.se

SIGTUNA BIBLIOTEK
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Biblioteksverksamhet i Valsta

Rosers Readers
Gillar du att läsa? Är du cirka 9–12 år?
Kom med i bokklubben på Rosersbergs
bibliotek där vi träffas några onsdagar.
Onsdag 19 september, 17 oktober,
14 november klockan 15.00–15.45
Anmälan till: rosersbergsbibliotek@
sigtuna.se eller 076-547 33 99.
Arrangör: Kultur och Fritid och
Svenska kyrkan

Sagostund
Gamla caféet, Valsta centrum
Kom och upplev sagor upplästa av
bibliotekspedagog Linnea och
pelikanen Ella.
Varje tisdag klockan 16.00–16.30,
med start 4 september.
För barn 3–5 år. Ingen föranmälan.

Barnteater ”Törnrosa”
Söndag 9 september klockan 13.00
Teater Tummeliten spelar för barn cirka
3–6 år i vuxens sällskap. Gratis biljetter
bokas från 28 augusti på Rosersbergs
bibliotek eller 076-547 33 99.
Arrangör: Kultur och Fritid,
Svenska kyrkan

Lördag 10 november klockan 12.00–16.00
Välkommen till en festlig dag på
Rosersbergs bibliotek för barn och vuxna.
Musikleken ”Raketresan” för 3–6-åringar
(föranmälan, se separat info), utställning,
fika med mera. Passa gärna på att skaffa
gratis lånekort! Arrangör: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan

Foto: Mitra Ekström

Bibliotekets dag i Rosersberg

Foto: Lars Clason

Rosersbergs bibliotek

BOKSTART VALSTA
Rim & ramsor på Öppna förskolan i Valsta
församlingshem. Kom och prova på rim
och ramsor för de allra yngsta
tillsammans med Linnea och Paula
från biblioteket.
Tisdagarna 11 september, 25 september,
9 oktober, 23 oktober, 6 november,
20 november, 4 december
klockan 11.00–11.30
Biblioteket besöker
Valsta vårdcentral (BVC)
Vi pratar om barns språkutveckling
och tipsar om bra böcker för barn 0–3 år.
Torsdag 25 oktober och 6 december
klockan 10.45–11.30
Läs mer om Bokstartsprojektet på
bibliotekets webbsida: bibliotek.sigtuna.se

Raketresan
Lördag 10 november klockan 13.00 på Rosersbergs bibliotek.
Tillsammans med musikpedagog Paula Ekström ger vi oss iväg med
raket till spännande planeter. Med ramsor, sång och rörelser leker
vi musik. För barn cirka 3–6 år i vuxens sällskap. Gratis biljetter
bokas från 30 okt på Rosersbergs bibliotek eller 076-547 33 99.
Arrangör: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan
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ROSERSBERGS BIBLIOTEK

BIBLIOTEKSVERKSAMHET I VALSTA
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Kultur för barn och unga på
Sigtuna museum hösten 2018

Guidade visningar och eget skapande
i Studion på Sigtuna museum

Visning av utställning med möjlighet till efterföljande arbete i
Studion med en kulturpedagog. Kostnadsfritt för kommunens
skolor och förskolor. Hör av er till vår kulturpedagog Anna Hedberg
på telefon: 08-591 262 45 eller e-post: anna.hedberg@sigtuna.se

Res 100 år tillbaka i tiden!

Dramatiserad visning på Lundströmska gården - en butik
och bostad från början av 1900-talet. Möt människorna
som bodde och arbetade i Lundströmska gården då.
Vem var Prinsen egentligen? Vem var det som skickade alla
breven från Italien? Vad betyder den hemliga knackningen?
Lär dig mer om hur det var att vara barn för hundra år sedan: vad
lekte barn då? Hur var det att bo i Sigtuna med en mamma och
pappa som hade en affär på Stora gatan?
Dramatiserad visning lördag 25/8 (under Sigtuna möte, en marknad
i 1912 års anda) klockan 12.00, 13.00 & 14.00.
Hämta fribiljett i Lundströmska gården, Stora gatan 39, från
klockan 11.00. Max 12 personer per visning.
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SIGTUNA MUSEUM

Exempel på visningar som skolor kan boka:
VISNING - SAKLETARJAKT FÖRSKOLEKLASS - ÅRSKURS 3
Hur levde människor i Sigtuna för 1000 år sedan? Fanns det vikingar
här? I denna lekfulla visning får eleverna lära sig enkla fakta om
Sigtuna kommuns historia. Vi går på sakletarjakt i museet och letar
föremål från olika tider och avslutar med ett samtal om vad som kan
finnas kvar av vår tid om tusen år.
Tidsåtgång ca 1,5 timme. ► DE SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNENA
VISNING OCH SKAPANDE - FLYTT OCH FLYKT GENOM TIDERNA
ÅRSKURS 7-9 SAMT GYMNASIET OCH SFI
Människor har rest till och från Sigtuna i alla tider, från vikingatidens båtresor till flygtrafiken idag. I denna visning tar vi del av
människors berättelser om att komma till Sigtuna för länge sedan
eller alldeles nyligen, av lust och nyfikenhet eller av nöd och tvång.
Eleverna arbetar fördjupat med varsin historia och förmedlar den
till sina klasskamrater med text eller bild.
Tidsåtgång ca 1,5 timme + en lektion med efterarbete på skolan.
► SAMHÄLLSKUNSKAP ► BILD

SIGTUNA MUSEUM
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FAMILJEDAGAR PÅ SIGTUNA MUSEUM

På Sigtuna museum visas utställningen Sigtunahistorier/Sigtuna
Stories som handlar om Sigtuna kommuns historia från stenåldern
fram till idag. Under familjedagarna har vi visningar med olika
teman och i Studion är det laddat för eget skapande för hela
familjen med material som knyter an till dagens tema.

Museets fina Studio är alltid
öppen när museet är öppet:
ett rum för att skapa, läsa och lek
a! Vi har även två olika barnsp
år
i utställningen som passar barn
från 3 år och uppåt!

Söndag 26 augusti Gräv och upptäck! Arkeologins dag!
Arkeologins dag är en nationell temadag för alla som vill lära sig
mer om arkeologi. Prova att gräva som en arkeolog i museets trädgård, sedan får du teckna av dina fynd i vårt pedagogiska uterum.
Familjevisning klockan 12.00 och 15.00.
Anton Seiler, arkeolog och projektledare kommer till museet och
berättar om utgrävningen i Norrtil, Sigtuna. Klockan 13.00.
Öppet 11.00–16.00. Fri entré.

LOV PÅ MUSEET!

Lördag 27 oktober Byta grejer, köpa färdigt och göra själv
Temat för denna familjedag på museet är handel och hantverk.
Prova olika hantverk själv, lek affär och byt grejer med varandra!
Familjevisning klockan 14.00.
Mer information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida
samt på vår Instagram: @sigtunamuseum
Öppet 12.00–16.00. Fri entré.

12

Söndag 9 december Vårt skräp - skatter eller fara om 1000 år?
Temat för denna familjedag är avtryck - vad finns kvar av oss om
1000 år? Vi kollar på tusenårigt skräp som berättar om den tidens
vardag och fest. I Studion gör vi egna tidskapslar och skapar skatter
av återbruksmaterial.
Familjevisning klockan 14.00.
Mer information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida
samt på vår Instagram: @sigtunamuseum
Öppet 12.00–16.00. Fri entré.

SIGTUNA MUSEUM

Under loven inspireras vi av vår utställning Sigtunahistorier och
skapar i Studion. För barn i alla åldrar, barn under 8 år i vuxens
sällskap. Öppet klockan 12.00–16.00. Fri entré.

HÖSTLOV

Tisdag 30 oktober - fredag 2 november.
I höstlovsstudion provar vi olika konstmaterial och hantverk.
Mer information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida
samt på vår Instagram: @sigtunamuseum

SIGTUNA MUSEUM
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ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Märsta bibliotek
Måndag 10.00–19.00
Tisdag 10.00–19.00
Onsdag 10.00–19.00
Torsdag 10.00–19.00
Fredag 10.00–18.00
Lördag 10.00–15.00
Adress: Kulturtorget, Märsta
Telefon: 08-591 262 70
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se

Sigtuna bibliotek		
Meröppet alla dagar kl. 6.00–22.00
Bemannade öppettider:
Måndag 12.00–17.00
Tisdag Endast Meröppet
Onsdag 12.00–17.00
Torsdag 12.00–17.00
Fredag 12.00–17.00
Lördag Endast Meröppet
Söndag Endast Meröppet
Adress: Runstigen 1, Sigtuna
Telefon: 08-591 262 71 (Obs! Detta telefonnummer
är nytt från och med vecka 33 2018)
E-post: sigtunabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se

Biblioteksverksamhet i Valsta
Tider för uppsökande biblioteksverksamhet i Valsta annonseras på bibliotekets webbsida: bibliotek.sigtuna.se
Kontakt Märsta bibliotek: tel. 08-591 262 70
Lunda bokstation
Lunda bokstation ligger i Lunda kyrkskola, cirka 15 km
nordöst om Märsta. Där kan man låna ett urval böcker,
ljudböcker med mera från kommunens folkbibliotek.
Kontakt: bibliotekarie Karin Sjölund 076-547 33 99.
Rosersbergs bibliotek
Sommaröppet till 31 augusti tisdag-fredag
klockan 12.00–15.00. Från 4 september ordinarie tider:
Tisdag 12.00–16.00
Onsdag 12.00–19.00
Torsdag 12.00–16.00
Fredag 12.00–16.00
Adress: Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Telefon: 08-594 309 59, 076-547 33 99
E-post: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se
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SIGTUNA MUSEUM
Sigtuna Museum & Art
Måndag stängt (Måndagar öppet 1 juni - 31 augusti)
Tisdag 12.00–16.00
Onsdag 12.00–16.00
Torsdag 12.00–16.00
Fredag 12.00–16.00
Lördag 12.00–16.00
Söndag 12.00–16.00

Detta är första upplagan av barnkulturfoldern hösten 2018, tryckt augusti 2018.

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEK

Adress: Stora gatan 55, Sigtuna
Konsthall Märsta är
Telefon: 08 - 591 266 70
stängd sedan juni 2018.
E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se
Webb: www.sigtunamuseum.se
Fri entré oktober till april. Maj - september: 70 kr för dig över 20 år.
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Familjeföreställning söndag 7 oktober

klockan 14.00 i Kulturumteatern

En musikteater med Pelle Svanslös, Maja, Måns, Bill och Bull. Maja
fyller år och bjuder sina vänner på ett hejdundrande kalas. Bill och
Bull har med sina fina instrument och spelar upp till både tango
och vals. Måns försöker som vanligt retas med Pelle. Kalas hos Maja
Gräddnos är en musikteater med ako som Maja Gräddnos och riktiga
musiker som spelar och sjunger. För vuxna och barn från 3 år.
Medverkande:
Maja Gräddnos – Anna-Karin ”ako” Oldeberg
Pelle Svanslös – Michael Näslund
Måns – Mats Lindberg
Bill – Anders ”Grosse” Grotherus
Bull – Anders Bromander
Biljettpris: 100 kronor
Biljetter köps via: www.sigtuna.se och Märsta bibliotek
Producent: Kulturhjältarna
Arr: Kultur och Fritid

