KULTUR FÖR
BARN & UNGA

VÅREN 2017

Kultur för barn och unga
på biblioteken våren 2017
Märsta bibliotek
Boktipsa på Youtube!
Vi behöver DIN hjälp! Biblioteket
ska äntligen starta upp en egen
Youtube-kanal, och söker boktipsare i
åldern 8-13 år. Tillsammans blir vi en
redaktion som förbereder tips, snackar
böcker och spelar in. Målsmans tillåtelse
behövs. Anmäl dig hos personalen på
barnavdelningen genast!
Varje torsdag kl 15.00,
26 januari till 18 maj.
Sagostunder
Vi har en magisk sagoskog på biblioteket!
Välkommen hit för att lyssna på sagor.
Onsdagar klockan 9:30.
25 januari till 31 maj. Från 3 år.

TV-spel

Kom och spela TV-spel
på bibblan! Kontroller
lånar du med ditt
lånekort. Varje
dag efter skolan
klockan 15:00 samt
hela dagarna
alla lov!
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Babytorsdag!
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På torsdagar från 26 januari - 11 maj kl. 10.30
Uppehåll på sportlov och påsklov

ID!

Vi varvar rytmik, sagostunder och konstupplevelser för de
minsta med förälder. 6-22 månader.
Vi håller till i olika lokaler i
Kulturhuset; Biblioteket,
Konsthall Märsta, Kulturlänken
och Kulturskolan, vi samlas alltid
i Kulturlänken. Håll utkik efter
program på separat affisch samt på:
www.konsthallmarsta.se.
Arr: Kultur och Fritid, Familjecentrum

Sagostund på arabiska
Dag: Torsdagar
Datum: 5,12,19 och 26 januari
(Se framtida tider och datum på
bibliotekets hemsida:
https://bibliotek.sigtuna.se)
Tid: 9.30 – 10.00

Läs och prata om en bok på lättläst
svenska för barn och ungdomar. Från 10 år

Dag: Torsdagar
Datum: 5,12,19 och 26 januari (Se framtida tider och datum
på bibliotekets hemsida: https://bibliotek.sigtuna.se)
Tid: 16.30-18.30
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SPORTLOV

27 februari – 3 mars
Sportlov = spellov!

På Märsta bibliotek kör vi spel hela veckan lång.
Kom hit och prova allt från brädspel till TV-spel, gå vår
extrakluriga tipspromenad och skapa Pokémonfigurer
med pärlor eller origamipapper. Håll utkik efter schema
över alla aktiviteter på sociala medier och på biblioteket.

@

Håll koll på kultur
och bibliotek!

För ännu fler aktiviteter och eventuella
ändringar i program, kika in på:
www.sigtuna.se/bibliotek
www.konsthallmarsta.se
www.sigtunamuseum.se
Vi finns även på Facebook och Instagram.

Internationella
kvinnodagen 8 mars

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen genom att kolla på filmer som på
olika sätt belyser feminism, kvinnokamp och
könsidentitet. Schema med speltider kommer!
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MARS

Påsklov

10 april – 13 april
Måndag: Påskpyssel för
alla åldrar klockan 11-14.
Tisdag: Bio på bibblan!
Vi myser och kollar på
film i sagoskogen.
Från 7 år. Klockan 14.00.
Onsdag: Häxsagor och
trollformler! Kom till
biblioteket och lyssna på
högläsning av lagom
läskiga sagor. Sedan skriver
vi trollformler och tillverkar
trollspön. Ta gärna på dig
häxdräkten! Även vanliga
människor är välkomna.
Från 6 år, klockan 14.00.
Torsdag: Pärla med oss!
För alla åldrar kl. 11-14.

INSTAGRAM
Vill du ha koll på vad som händer på
biblioteken? Vill du ha bästa
boktipsen på nya böcker?
Vill du vara med i kluriga tävlingar?
Då ska du följa oss på insta
@sigtunakommunsbibliotek
Vi ses!

5

Sigtuna bibliotek
Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska
sagokista idag? Välkommen att lyssna på
sagor tillsammans. För barn 3-5 år, syskon
är välkomna. 27 januari till 5 maj.
Varje fredag klockan 15.00
Babybokprat
Vi läser, sjunger och ramsar med de riktigt
små. För bebisar som inte börjat krypa.
Anmäl dig och ditt barn till:
sigtunabibliotek@sigtuna.se eller
08-592 502 23. Vårens datum: 25 januari,
8 februari, 22 februari och 8 mars
Onsdagar klockan 10.30
Sigtuna Bokklubb
Måndagar kl.ockan15.00
Vårens datum: 6 mars, 3 april och
8 maj. Vi ses på Sigtuna bibliliotek och pratar om böcker och fikar tillsammans. Kom
och var med du också! För dig mellan 9-12
år. Anmäl dig direkt till biblioteket eller till
jenny.kindberg-lohrenz@sigtuna.se
Plats: Sigtuna bibliotek

Valsta bibliotek, Mimers källaBIBLIOTEKSKLUBBEN!
Sagostund på arabiska

Dag: Måndagar
Datum: 9,16, 23 och 30 januari
Tid: 9.30 – 10.00

Rim och ramsor för de yngsta

Varje onsdag 15.00, Märsta bibliotek
Biblioteket är DITT bibliotek – så kom och var med och bestäm vad som ska hända på
bibblan!
I biblioteksklubben så hittar vi på grejer tillsammans, det kan vara allt från att boktipsa till att
spela in en dansvideo eller skriva en spökhistoria. Du får också vara med och bestämma vilka
böcker, spel och annat som biblioteket ska köpa in.

Vi sjunger och ramsar tillsammans. Alla småbarnsföräldrar med
barn 0-2 år är välkomna. Anmäl dig och ditt barn till paula.norrlid
@sigtuna.se eller 08-597 833 30 Vårens datum: 24 januari,
7 februari, 21 februari, 7 mars och 21 mars. Tisdagar klockan 14.00
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Rosersbergs bibliotek
Rosers Readers
Onsdagar klockan 15.00-15.45 Vårens datum: 8 mars, 5 april, 3 maj.
Välkommen till bokklubben på Rosersbergs bibliotek där vi pratar
om böcker och fikar! För dig som är cirka 9-12 år.
Anmälan: jenny.kindberg-lohrenz@sigtuna.se eller 08-594 309 59
Plats: Rosersbergs bibliotek, Rosersbergsvägen 38, Rosersberg

Lördag 11 februari klockan 15.00 Barnteater:
Sagan om vanten med Teater Tummeliten
Fotograf Lars Clason

Teater Tummeliten
spelar för barn 3-6 år
i vuxens sällskap.
Gratis biljetter
hämtas på
Rosersbergs bibliotek
eller bokas på
08-594 309 59 eller
076-547 33 99
från 30 januari.
Plats: Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Arr: Svenska kyrkan, Kultur och Fritid, Studieförbundet Sensus

Sagostund varannan lördag på Valsta bibliotek
Start 21/1 kl 13.00.
Vi läser sagor på Svenska eller Arabiska, från 3 år.

Bokklubb! Fredagen den 20/1 drar bokklubben igång igen!
Anmäl dig helst på Valsta bibliotek i förväg, annars dyk upp
klockan 15.00. Vi pratar om böcker, tipsar och lyssnar till
högläsning. Håll utkik efter fler datum: på Facebook,
bibliotekets hemsida och affischer i biblioteket.

7

Kultur för barn och unga på
Konsthall Märsta våren 2017

Drop in-ateljé

Ta med familjen och skapa kreativt själv i vår ateljé. Vi inspireras
av konsthallens aktuella utställning och arbetar med olika material.
En konstpedagog finns på plats och visar och hjälper till.
För barn i alla åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap.
Pris: 30 kr/person i materialkostnad. Lördagar klockan 11.00 - 15.00.

Guidade visningar
och eget skapande i ateljén
på Konsthall Märsta

Visning av utställning med efterföljande
arbete i ateljén med en kulturpedagog.
Kostnadsfritt för kommunens skolor
och förskolor.
Hör av er till vår kulturpedagog
Anna Hedberg på tel: 08-591 262 45
eller e-post: anna.hedberg@sigtuna.se
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Kom upp i toppen av huset 8 år oc
h
till konsthallens ateljé!
Vi provar olika material och inspireras av konsthallens
aktuella utställningar, och av era idéer.
Från 8 år. Ingen anmälan,
endast drop-in. Det är gratis.
Vårens datum: 31 januari, 14 februari,
14 mars, 28 mars, 25 april, 9 maj, 23 maj
Tisdagar, klockan 15.00 - 17.00

uppåt

Sportlov på
Konsthall Märsta
Dokumentation av Nina Sandströms kostymer.

Under sportlovet inspireras vi av
konsthallens utställning:
NINA SANDSTRÖM - Textil Kostym Teater.
och skapar med olika material i ateljén.
För barn i alla åldrar, barn under 8 år i
vuxens sällskap. Alla vardagar
klockan 11.00 - 15.00. Fri entré.
Måndag 27 februari
Vi skapar scenrum med olika material.
Tisdag 28 februari
Vi animerar med tyger och knappar.
Onsdag 1 mars
Vi skapar egna kläder av otippade
material. (Ta gärna med eget material.)
Torsdag 2 mars
Vi gör egna smycken och hattar.
Fredag 3 mars
Vi målar och tecknar i stort format.
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Under påsklovet inspireras vi av konsthallens
utställning: NINA SANDSTRÖM - Textil Kostym Teater.
och skapar med olika material i ateljén. För barn
i alla åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap.
Alla vardagar klockan 11.00 - 15.00. Fri entré.
Måndag 10 april
Vi bygger egna världar av återbruksmaterial.
Tisdag 11 april
Vi broderar fritt och stort tillsammans.
Onsdag 12 april
Vi skapar kläder till påskäggen av tyger, ull och garn!
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Kultur för barn och unga på
Sigtuna museum våren 2017

Toppentisdag på Sigtuna museum!

Vi skapar med olika material i Studion eller i museets trädgård.
Vi inspireras av museets utställning och av era idéer. För barn i alla
åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap. Ingen anmälan. Fri entré.
Tisdagar kl 14:00 - 16:00.
Vårens datum: 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars, 21 mars,
4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj.

ns
Barne
m
museu
Museets fina studio
är alltid öppen när
museet är öppet:
ett rum för att skapa,
läsa och leka!
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FAMILJELÖRDAGAR PÅ SIGTUNA MUSEUM
26 januari öppnar ännu en del av utställningen Sigtunahistorier/
Sigtuna Stories på Sigtuna museum. Utställningen handlar om
Sigtuna kommuns historia från stenåldern fram till idag.
Under familjedagarna har vi visningar i utställningen med olika
teman. I Studion är det laddat för eget skapande för hela familjen
med material som knyter an till dagens tema. Se museets hemsida
för uppdaterad information: www.sigtunamuseum.se
Öppet 12-16. Fri entré.
Våren datum: 28 januari, 25 mars, 22 april och 20 maj.
Välkomna till Sigtuna museum med hela familjen!

Guidade visningar och eget skapande
i Studion på Sigtuna museum
Visning av utställning med efterföljande
arbete i Studion med en kulturpedagog.
Kostnadsfritt för kommunens skolor
och förskolor. Hör av er till vår
kulturpedagog Anna Hedberg
på tel: 08-591 262 45 eller
e-post: anna.hedberg@sigtuna.se
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SPORTLOV PÅ MUSEET
På sportlovet tittar vi på den
nyöppnade utställningen
Sigtunahistorier och skapar i
Studion med olika material.
För barn i alla åldrar, barn
under 8 år i vuxens sällskap.
Öppet klockan 12.00 - 16.00.
Fri entré.
Måndag 27 februari
Vi bygger hus från förr och nu med olika material.
Tisdag 28 februari
Vi skapar med runor och hittar på egna tecken.
Onsdag 1 mars
Vi tittar på smycken och mynt och skapar egna skatter.

Påsklov på museet!
Under påsklovet inspireras
vi av 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.
Måndag 10 april
Vi skapar egna historier och
gör stop-motion-animationer.
Tisdag 11 april
Vi bygger en stad tillsammans.
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ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER
Märsta bibliotek
Måndag 10 - 19
Tisdag 10 - 19
Onsdag 10 - 19
Torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 15
Adress: Kulturtorget, Märsta
Vuxenavdelningen: 08-591 262 70
Barnavdelningen: 08-591 262 71
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se
www.sigtuna.se/bibliotek
Mimers källa/Valsta bibliotek
Måndag 11 - 17
Tisdag 11 - 17
Onsdag 11 - 19
Torsdag 11 - 17
Fredag 11 - 17
Lördag 11 - 15
Adress: Hammargatan 6, Märsta
Telefon: 08-597 833 30
Fax: 08-591 196 01
E-post: valstabibliotek@sigtuna.se
www.sigtuna.se/bibliotek
Rosersbergs bibliotek
När bibliotekarie inte är på plats träffar du volontär eller lånar själv.
Måndag 6.30 –19.00 (bibliotekarie 14.00 –19.00)
Tisdag 6.30 –18.00 (bibliotekarie 14.00 –17.00)
Onsdag 6.30 –19.00 (bibliotekarie 10.00 –12.00 & 14.00 –17.00)
Torsdag 11.00 –20.00 (bibliotekarie 14.00 –17.00)
Fredag 6.30 –18.00 (bibliotekarie 10.00 –12.00 & 14.00 –17.00)
Lördag, söndag Öppet när huset är bemannat. Olika tider.
Adress: Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Telefon: 08-594 309 59, 076-547 33 99
E-post: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
www.sigtuna.se/bibliotek
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Sigtuna bibliotek		
Meröppet alla dagar klockan 6:00 - 22:00
Bemannade öppettider:
Måndag 12-17
Tisdag Obemannat
Onsdag 12-17
Torsdag 12-17
Fredag 12-17
Lördag Obemannat
Adress: Runstigen 1, Sigtuna
Telefon: 08-592 502 23
Fax: 08-592 502 24
E-post: sigtunabibliotek@sigtuna.se
www.sigtuna.se/bibliotek

KONSTHALL MÄRSTA

SIGTUNA MUSEUM

Måndag 10 - 19
Tisdag 10 - 19
Onsdag 10 - 19
Torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 15
		
		

Adress: Kulturtorget, Märsta
Telefon: 08-591 266 64
E-post: konsthallmarsta@sigtuna.se
www.konsthallmarsta.se

Måndag stängt
(Måndagar öppet
1 juni - 31 augusti)
Tisdag 12 - 16
Onsdag 12 - 16
Torsdag 12 - 16
Fredag 12 - 16
Lördag 12 - 16
Söndag 12 - 16

Adress: Stora gatan 55, Sigtuna
Telefon: 08 - 591 266 70
E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se
www.sigtunamuseum.se
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Familjeföreställning

Mumindalen

Kulturumteatern lördag 11 februari kl. 15.00
- EN MUSIKALISK RESA I TOVE JANSSONS FÖRTROLLADE VÄRLD

Det är den första varma vårdagen och Mumintrollet har
försovit sig. De övriga Muminfigurerna som Snusmumriken,
Lilla My, Filifjonkan, Tooticki och Hemulen har fullt sjå med
att hitta och väcka honom.
Detta blir en härlig musikteater med alla de kända Muminsångerna komponerade av Erna Tauro, och med levande musik
av tre professionella musiker. Missa inte detta tillfälle att få träffa
”riktiga” Mumintrollet. Ålder: Från 4 år.
Med Muminbandetensemblen och Muminbandet Mynta
Pris: 100 kr
Biljetter köps: http://www.sigtuna.se, Destination Sigtuna och
Märsta bibliotek

