KULTUR FÖR
BARN & UNGA

VÅREN 2018

Kultur för barn och unga
på biblioteken våren 2018
Märsta bibliotek
Biblioteksklubben
Biblioteksklubben är Märsta biblioteks
egna supertipsare. Vi tipsar på Instagram,
testar ett nytt spel, köper in nya böcker
eller skyltar och gör fint i biblioteket.
Du som är 9-12 år får vara med, tillsammans bestämmer vi hur klubben ska vara.
Målsmans tillåtelse behövs. Anmäl dig
hos personalen på barnavdelningen.
Varje torsdag klockan 14.30,
Från 1 februari till 29 maj.
Sagostund
Vi har en magisk sagoskog på biblioteket!
Välkommen hit för att lyssna på sagor.
Onsdagar klockan 9.30. Från 6 september
till 6 december. Från 3 år.
Lilla sagostunden
Tre fredagar i vår har vi sagostund för
barn mellan 1-3 år, föranmälan krävs.
2 mars, 6 april och 4 maj klockan 9.30.
Babyträff på bibblan
Vi ordnar en härlig morgon på Märsta
bibliotek, med boktips, liten sagostund
och fika. Vi hjälper dig att ordna lånekort
och visar vad du kan göra på bibblan,
med eller utan bebis. Torsdag 15 februari
och torsdag 17 maj klockan 9.00.

2

MÄRSTA BIBLIOTEK

Barnteater
Lilla syster kanin går
alldeles vilse av teater Bambino.

Även om man är liten och rädd har man
rätt att säga Stopp och Nej.
En hungrig räv kan inte bita en liten
kanintjej utan måste visa respekt!
Efter Ulf Nilssons böcker om
Lilla syster kanin. Ålder: 2-5 år.
Märsta bibliotek, 10 mars kl. 13.00
Sagoläsning på ryska
Lördagar klockan 11.00-12.00
3/2, 3/3, 28/4, 26/5
Onsdagar klockan 16.00-17.00
31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5
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.

Bibblan gästspelar på Familjecentrum!
Du vet väl att barnbibliotekarierna går
till Familjecentrum en gång i månaden
och håller i en mysig sagostund, med rim,
ramsor och en och annan sång?
Onsdagarna 24 januari, 21 februari,
21 mars, 18 april och 23 maj klockan 10.30

MÄRSTA BIBLIOTEK
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SPORTLOV
= SPELLOV!
Vi spelar brädspel och TV-spel hela veckan lång.
På Märsta bibliotek finns vår lokala spelförening på plats för att
hjälpa till och kanske ordna en turnering?
Klurig tävling med vinstchans i vårt utställningsskåp.
På Sigtuna bibliotek dukas det upp med brädspel,
kom och spela med oss!

Harry Potter hela lovet!
Vi förbereder oss för ett magiskt påsklov, med pyssel, tävling,
utklädning och högläsning, allt med tema Harry Potter.
På Märsta bibliotek hela veckan.
På Sigtuna bibliotek onsdag-fredag. Håll utkik efter schema.

Torsdag 8 mars

Vi uppmärksammar internationella
kvinnodagen med temasagostund (7 mars) och
utställning hela veckan på Märsta bibliotek.
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Sigtuna bibliotek
Familjelördag tema trädgård
Lördag 14 april klockan 11-15.
Kl. 12.00 Temasagor om
frön och maskar
(Samtidigt pågår författarprogram med äppelexperten
Görel Näslund på vuxenavdelningen.)
Kl. 13.00 Vi planterar ett
äppelträd tillsammans i
bibliotekets trädgård.
Kl. 14.00 Barnteater!
”Liten föreställning” av
och med Teater Slava!
Gratis biljetter till
barnteatern bokas på
Sigtuna bibliotek från 3 april.
Plats: Sigtuna bibliotek, Runstigen 1, Sigtuna
Arr: ABF, Kultur och Fritid
Knacka på! Var då?
Rim & ramsor med små barn 0-2 år.
Anmäl dig och ditt barn till
paula.norrlid@sigtuna.se
eller 08-592 502 23
Onsdagar klockan 10.30
Vårens datum: 7 mars, 11 april och 9 maj
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 klockan 15.00.
Från 2 februari till 27 april.

SIGTUNA BIBLIOTEK
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Sigtuna Bokklubb
Vi ses på Sigtuna bibliotek och pratar
om böcker och fikar tillsammans.
Kom och var med du också! För dig
mellan 9-12 år. Anmäl dig till:
jenny.kindberg-lohrenz@sigtuna.se
eller direkt till biblioteket.
Begränsat antal platser.
Vårens datum: 19 februari, 12 mars
och 9 april.
Måndagar klockan 15.00
Högläsning på lätt svenska
för barn 3-7 år
Sigtuna biblioteks barnavdelning, plan 2.
Torsdagar varannan vecka klockan 14.00
från 8 februari.
Vårens datum: 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 19/4
Läxhjälp för barn 7-12 år
Sigtuna biblioteks barnavdelning, plan 2.
Start måndag 15 januari. Varje måndag
under terminerna klockan 15.00 - 16.30.
Fråga efter våra volontärer på plats.
Arrangör: Sigtuna bibliotek i samarbete
med Rädda Barnen.

Högläsning och läxhjälp är delar av
projektet Human Library som bedrivs
av Sigtuna kommuns bibliotek och som
syftar till att vidga det sociala nätverket
för asylsökande och nyanlända.
Finansierat med stöd av Länsstyrelsen
Stockholm och genomförs i samarbete
med ideella föreningar och privatpersoner.
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Rosersbergs bibliotek
Rosers Readers
Onsdagar klockan 15.00-15.45
Välkommen till bokklubben på
Rosersbergs bibliotek där vi pratar om
böcker och fikar!
För dig som är cirka 9-12 år.
Vårens datum: 21 februari, 14 mars,
och 11 april
Anmälan: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
eller 076-547 33 99
Plats: Rosersbergs bibliotek, Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Arr: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan

Barnteater
”Petter och hans fyra getter”
Söndag 21 januari klockan 13.00
Teater Tummeliten spelar för barn 3-6 år
i vuxens sällskap. Gratis biljetter bokas från
9 januari på Rosersbergs bibliotek
eller 076-547 33 99.
Plats: Lunda bokstation i Lunda kyrkskola
Arr: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan

ROSERSBERGS BIBLIOTEK

Foto: Lars Clason

LUNDA BOKSTATION

Foto: Lars Clason

Barnteater ”Bockarna Bruse”
Söndag 11 mars klockan 13.00
Teater Tummeliten spelar för barn 3-6 år i
vuxens sällskap. Gratis biljetter bokas från
27 februari på Rosersbergs bibliotek eller
076-547 33 99.
Plats: Rosersbergs bibliotek,
Rosersbergsvägen 38, Rosersberg
Arr: Kultur och Fritid, Svenska kyrkan
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Kultur för barn och unga på
Konsthall Märsta våren 2018

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. Kolla in vår Facebooksida och Instagram (@konsthall_marsta) för dagens tema!
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. Se också vårt skolprogram
på www.konsthallmarsta.se 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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Toppentisdag!

Öppen ateljé för barn och unga
från 8 år och uppåt

Varje tisdag från 23 januari till 15 maj
är barn och unga från 8 år välkomna
till ateljén för att skapa med oss.
Vi provar olika material och inspireras
av konsthallens aktuella utställningar,
och av era idéer.
Drop in mellan klockan 15.00 och 17.00,
fritt inträde. Ingen föranmälan behövs.
Uppehåll på sportlovet och påsklovet samt lovdagar.

AMAKING

Vill du vara med i Konsthallens ungdomsgrupp?

Vi träffas onsdagar klockan 16.00-18.00
och gör konstprojekt tillsammans. Ni som
är med i gruppen bestämmer vad vi ska
göra: vi skapar i olika material och tekniker
i vår ateljé, diskuterar och ser nya saker.
Gruppen får också komma med idéer och
vara med och arrangera aktiviteter på
Konsthall Märsta och Sigtuna museum.
För dig mellan 13 - 19 år. Det är gratis att
vara med och vi bjuder på fika!
Start 24 januari, pågår till 16 maj.
Uppehåll på sportlovet och påsklovet samt lovdagar.
Föranmäl dig till: anna.hedberg@sigtuna.se eller 08-591 262 45

Babytorsdag på Konsthall Märsta!

Varje torsdag klockan 11.30 har vi
babyvisning av den aktuella utställningen.
Start 11 januari. Uppehåll på sportlovet och påsklovet samt 15 mars, då vi bygger ny utställning.
Samarbete med Familjecentrum.

KONSTHALL MÄRSTA
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Under sportovet inspireras vi av konsthallens utställning med
Shaun Tan och skapar med olika material i ateljén.
För barn i alla åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap. Fri entré.
Alla vardagar klockan 12.00 - 16.00. Lördagar klockan 11.00 - 15.00
Lördag 24 februari
Vi skapar egna sagoböcker.
Måndag 26 februari
Vi kollar på The lost thing och gör egna animationer.
Tisdag 27 februari
Vi gör serier om oväntade äventyr i vardagen.
Onsdag 28 februari
Vi målar med akvarell och skapar fantasivärldar.
Torsdag 1 mars
Vi bygger upp ett skafferi med fantasivarelser.
Fredag 2 mars
Vi tecknar med kol, grafitstift och blyerts.
Lördag 3 mars
Vi skulpterar fantasifigurer i polymer-lera.
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Bild: Shaun Tan

SPORTLOV =
KONSTLOV

Bild: Fideli Sundqvist

PÅSKLOV

= KONSTLOV
Under påskovet inspireras vi av konsthallens utställning med
Fideli Sundqvist och skapar med olika material i ateljén.
För barn i alla åldrar, barn under 8 år i vuxens sällskap. Fri entré.
Alla vardagar klockan 12.00 - 16.00. Lördag klockan 11.00 - 15.00
Tisdag 3 april
Vi inspireras av Fideli Sundqvists papperskonst och klipper figurer,
kanske gör vi en gemensam skuggteater?
Onsdag 4 april
Vi gör hängande mobiler med figurer av papper.
Torsdag 5 april
Vi skapar magiska Harry Potter-världar i papper.
Fredag 6 april
Vi skulpterar med papier maché.
Lördag 7 april
Vi gör stop motion-animationer med pappersklipp.

KONSTHALL MÄRSTA
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Kultur för barn och unga på
Sigtuna museum våren 2018

FAMILJELÖRDAGAR PÅ SIGTUNA MUSEUM

På Sigtuna museum visas utställningen Sigtunahistorier/Sigtuna
Stories som handlar om Sigtuna kommuns historia från stenåldern
fram till idag. Under familjelördagarna 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.
Lördag 10 mars Renhorn & sälskinn, hästar & kaniner
Djur som sällskap, mat och familjemedlemmar genom tiderna.
Vad har djuren betytt för människor i historien? Vad betyder de
nu? Hur många saker gjorda av djur-material finns det i museets
utställning? I Studion skapar vi våra favoritdjur i olika material.
Familjevisning klockan 14.00.
Öppet 12.00-16.00. Fri entré.
Lördag 19 maj. Magi & medicin
I alla tider har människor försökt hitta botemedel mot sjukdomar,
ibland har det varit läkande växter, ibland har det varit besvärjelser
och trollformler. Vi planterar medicinalörter i museets trädgård och
skapar egna trollformler och turamuletter.
Familjevisning klockan 14.00.
Öppet 12.00-16.00. Fri entré.
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SIGTUNA MUSEUM

Bar
mu nens
seu
m

LOV PÅ MUSEET!
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.

SPORTLOV

Torsdag 1 mars Vi tecknar i utställningen och målar i Studion.
Fredag 2 mars Vi tittar på medeltida pärlor och gör egna i lera.

PÅSKLOV

Torsdag 5 april Vi skapar påsk-kycklingar, häxor och solar.
Fredag 6 april Vi bygger vikingafigurer av återbruksmaterial.

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.
Se också vårt skolprogram på www.sigtunamuseum.se
Hör av er till vår kulturpedagog Anna Hedberg på
telefon: 08-591 262 45 eller e-post: anna.hedberg@sigtuna.se

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!

SIGTUNA MUSEUM
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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
Telefon: 08-591 262 70
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se
Valsta bibliotek
Valsta bibliotek håller stängt tills vidare.
För uppdaterad information, se vår hemsida.
Adress: Hammargatan 6, Märsta
Telefon: 08-597 833 30
Fax: 08-591 196 01
E-post: valstabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se

Rosersbergs bibliotek
Rosersbergs bibliotek har ändrade öppettider 27/12 - 22/1:
tisdag-fredag kl. 12.00-15.00.
Från 23 januari gäller nya ordinarie öppettider:
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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Detta är första upplagan av barnkulturfoldern våren 2018, tryckt december 2017.

Sigtuna bibliotek		
Meröppet alla dagar klockan 6.00 - 22.00
Bemannade öppettider:
Måndag 12-17
Tisdag Endast meröppet
Onsdag 12-17
Torsdag 12-17
Fredag 12-17
Lördag Endast meröppet
Söndag Endast meröppet
Adress: Runstigen 1, Sigtuna
Telefon: 08-592 502 23
Fax: 08-592 502 24
E-post: sigtunabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se

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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Sjung med Pettsson
och Findus!

Musikteater med Blåsarsymfonikerna
Lördag 24 februari kl. 14.00 i Kulturumteatern

Skratta åt de välkända berättelserna och sjung med av hjärtans lust!
Föreställningen bygger på Sven Nordqvists älskade böcker! En hönorkester hjälper till att skapa den rätta stämningen och tuppen är ingen
mindre än självaste dirigenten. Under konserten får barnen chans att se
och höra alla instrument i blåsorkestern. Var med och upplev att taket
nästan lyfter när barnen sjunger med!
Medverkande: Sven Hedman, Fanny Wistrand och Blåsarsymfonikerna
(elva musiker!) Dirigent: Per-Olof Ukkonen
Föreställningen är ett samarbete med
Blåsarsymfonikerna & Länsmusiken i Stockholm
Pris: 100 kr/person
Biljetter köps via: www.sigtuna.se, Märsta bibliotek
och Destination Sigtuna

