KULTUR FÖR
BARN & UNGA

HÖSTEN 2019

Kultur för barn och unga
på biblioteken hösten 2019
Märsta bibliotek
Sagostund
Vi har en magisk sagostund på Märsta
bibliotek! Välkommen hit för att lyssna
på sagor. Från 3-5 år. Onsdagar klockan
9.30. Från 4 september till 27 november.
Begränsat antal platser. Föranmälan till
marstabibliotek@sigtuna.se senast
tisdagar kl. 12.
Biblioteksklubben (9-12 år)
Vilande under höstterminen. För mer
information kontakta Petra:
petra.gammal@sigtuna.se.

Lilla sagostunden
Sju fredagar i höst har vi sagostund för
barn mellan 1–2 år. Märsta bibliotek:
6 september, 27 september, 4 oktober,
25 oktober, 1 november, 22 november,
29 november. Begränsat antal platser.
Föranmälan till:
marstabibliotek@sigtuna.se
senast tisdag kl. 12.
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MÄRSTA BIBLIOTEK

Pekbokstund med Petra på
Familjecentrum i Märsta
Vår bibliotekspedagog Petra håller i
en mysig sagostund med rim, ramsor
och nya roliga pekböcker på
Familjecentrum i Märsta.
Adress: Nymärsta kulle 2.
Onsdag 25 september, 23 oktober,
27 november, kl. 10.30.
Läxhjälp för barn (7-12 år)
Märsta bibliotek. Onsdagar.
Håll utkik efter startdatum
och tid på kommande affisch
och vår hemsida.
Ingen föranmälan.

Julsaga
Kom i julstämning med årets julsaga.
För barn 3-5 år.
Märsta bibliotek, 4 december, kl. 9.30.
Förskolegrupper; se pedagogsidan
(sidan 5) för fler tillfällen.

Håll koll på kultur och bibliotek!
För ännu fler aktiviteter och eventuella ändringar
i program, kika in på: bibliotek.sigtuna.se
och www.sigtunamuseumandart.se
Vi finns även på Facebook och Instagram.
@sigtunakommunsbibliotek
@sigtunamuseumandart @konstplats_sigtuna

MÄRSTA BIBLIOTEK
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HÖSTLOV = LÄSLOV!

Skrivarworkshop med
Sara Lövestam
Sara Lövestam berättar
om sitt författarskap och
skrivande. Efteråt håller
Sara en workshop där du
får testa olika skrivövningar.
Ålder: 9-14 år. Begränsat antal
platser. Märsta bibliotek,
tisdag 29 oktober. Tid ej
fastställt ännu, håll utkik!
Föranmälan genom
målsman till:
marstabibliotek@sigtuna.se
från och med 15 oktober.
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Spännande
klimatworkshop

Bygg robotar av återvunnet
material och experimentera
med grön teknik tillsammans
med författarna Jack och Elliot
Wallentin. För barn ca 6-12 år.
Sigtuna bibliotek, måndag
28 oktober kl. 14.00-16.00
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HÖSTLOV = LÄSLOV
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Barnboksfrukost
Vi ordnar en träff för dig som arbetar på förskola. Biblioteket
bjuder på nya barnbokstips och berättar om vårt utbud som riktar
sig till förskolor. Kaffe och smörgås. Märsta bibliotek 22 oktober.
Föranmälan senast 18 oktober till: petra.gammal@sigtuna.se
Sigtuna bibliotek 24 oktober. Föranmälan senast 21 oktober till:
paula.norrlid@sigtuna.se
Legimus
Har du en elev som har en läsnedsättning? Kontakta ditt
närmaste bibliotek eller läs mer om Legimusregistrering här:
https://bibliotek.sigtuna.se/web/arena/las-pa-olika-satt-barn.

Klassbesök
Vill du besöka biblioteket med din klass? Läs mer här om
hur det funkar på ditt bibliotek: https://bibliotek.sigtuna.
se/web/arena/skolor. För bokprat, kontakta Åsa Lundholm,
skolbiblioteksutvecklare: asa.lundholm@sigtuna.se.
Sagostund
Vi har en magisk sagostund på Märsta bibliotek! Välkommen hit
för att lyssna på sagor. Från 3 år. Onsdagar klockan 9.30.
Från 4 september till 27 november. Begränsat antal platser.
Föranmälan till marstabibliotek@sigtuna.se senast tisdagar kl. 12.
Håll utkik efter inbjudan till temasagostunder på Sigtuna bibliotek!

FÖR PEDAGOGER

Biblioteksvisningar
Vad finns på ett bibliotek? Var står boken du letar efter? Håll
utkik efter inbjudan till bibliotekets visning för förskoleklasser!
Vi berättar hur biblioteket funkar och barnen får ett eget lånekort.

Julsaga
Märsta och Sigtuna bibliotek bjuder in 3-5-åringar till julsaga i
december. Endast förbokade grupper. Håll utkik efter inbjudan!
Bokäventyret
Denna termin fortsätter Bokäventyret på Sigtuna bibliotek på
tisdagar med start i september. Inbjudan och mer information
skickas till förskoleklasser i Sigtuna. Meröppet från kl 12-22 dessa
tisdagar, för mer information: se hemsidan.

FÖR PEDAGOGER
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Rosersbergs bibliotek
Bokklubben Rosers Readers
Gillar du att läsa? Är du ca 9–12 år?
Kom med i bokklubben på
Rosersbergs bibliotek där vi träffas
några onsdagar. Anmälan till
rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
eller 076-547 33 99 (gärna sms).
Onsdag 9 oktober, 6 november,
4 december kl. 15.00–15.45
Arrangör: Kultur och fritid,
Svenska kyrkan
Foto: Lars Clason

Teater ”Guldlock och de tre björnarna”
Teater Tummeliten spelar för barn ca 3–7 år i vuxens sällskap.
Gratis biljetter från 17 september: 076-547 33 99 (gärna sms)
eller rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
Söndag 6 oktober, kl. 13.00 (Obs, veckodagen!)
Arrangör: Kultur och fritid, Svenska kyrkan
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ROSERSBERGS BIBLIOTEK

Valsta bibliotek

Håll utkik efter höstens aktiviteter som t ex läxhjälp
på Valsta bibliotek! Se affischer och information på vår
hemsida: bibliotek.sigtuna.se

Foto: Lars Clason

Lunda Bokstation

Teater ”Bockarna Bruse”
Teater Tummeliten spelar för barn ca 3–7 år i vuxens sällskap.
Gratis biljetter från 23 oktober: 076-547 33 99 (gärna sms) eller:
rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
Söndag 10 november, kl.13.00 (Obs, veckodagen!)
Arrangör: Kultur och fritid, Svenska kyrkan

VALSTA BIBLIOTEK/ LUNDA BOKSTATION 7

Sigtuna bibliotek
Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska
sagokista idag? Kom och lyssna
på sagor tillsammans!
För barn 3–5 år, syskon är välkomna.
Varje fredag kl. 15.00 från
6 september till 29 november
(OBS! uppehåll på höstlovet
1 november.)
Småbarnsramsor
Vi rimmar och ramsar och
läser lite bok! Från 6 månader
Föranmälan till:
sigtunabibliotek@sigtuna.se
senast måndag samma vecka.
Onsdag 25 september och
23 oktober kl. 10.30

Läxhjälp för barn (7–12 år)
Sigtuna biblioteks.
Från 4 september – 11 december.
Varje onsdag under terminerna
kl. 15.00–16.30. Ingen föranmälan.
Fråga efter våra volontärer på plats.
Arrangör: Sigtuna bibliotek
i samarbete med Rädda Barnen
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SIGTUNA BIBLIOTEK

BARNENS
KULTURDAG
LÖRDAG
23 NOVEMBER
KL 10-15
FRI ENTRÉ
KULTURTORGET I MÄRSTA
För fjärde året i rad anordnas
Barnens Kulturdag i Märsta.
En heldag för barn och familjer vid Kulturtorget:
Kulturlänken, Märsta bibliotek & Kulturskolan.
Barnteater, skapande med Sigtuna Museum & Art
och uppvisningar med Kulturskolans elever.
Program kommer. Håll utkik på:
bibliotek.sigtuna.se
sigtunamuseumandart.se
Facebook & Instagram, samt
annonser och affischer.

Märsta
Bibliotek

Sigtuna
Museum & Art

ALLA KOMMUNENS BIBLIOTEK & SIGTUNA MUSEUM & ART
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Foto: Hernik Arnstad

Kultur för barn och unga på
Sigtuna museum hösten 2019

UPPTÄCKARDAGAR!
På Sigtuna museum visas utställningen Sigtunahistorier/Sigtuna
Stories som handlar om Sigtuna kommuns historia från stenåldern
fram till idag. Under upptäckardagarna har vi olika teman och i
Studion är det laddat för eget skapande för alla åldrar.
Aktuell information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida
samt på vår Instagram: @sigtunamuseumandart

Söndag 25 augusti BÅGSKYTTE

Testa på bågskytte tillsammans med Sagittarii Holmiae/Stockholms
långbågsfänika. Titta på pilspetsar från museets samlingar. Lek och
skapande på temat bågskytte tillsammans med kulturpedagog.
Lär dig mer av historikerna Adam Westlund och Henrik Arnstad
under föreläsningen ”And the sky went black”, om medeltida
militärt bågskytte i Europa och Sverige. Dessutom finns Sigtuna
bågskytteklubb på plats under dagen och berättar om sin
verksamhet. Öppet 12.00–16.00. Fri entré.
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SIGTUNA MUSEUM & ART

Lördag 26 oktober
HEMLIGA TECKEN

Saknar du en bokstav som
du tycker borde finnas?
Vi tittar på olika typer av
hemliga tecken, det kan vara
runor, hieroglyfer, kilskrift eller
dina egna hemliga symboler,
bokstäver och tecken. Vi
skapar tillsammans en stor
modern form av ”runsten” i
museet. I Studion gör vi våra
egna hemliga tecken och
symboler i olika material.
Öppet 12.00–16.00. Fri entré.

LOV PÅ MUSEET!
HÖSTLOV MED HEMLIGA TECKEN
På höstlovet fylls museet med hemliga tecken!

SKAPANDE I STUDION tillsammans med en kulturpedagog:
Tisdag 29 oktober Virka hemliga tecken, skapa med ståltråd.
Onsdag 30 oktober Tryck dina egna tecken och symboler på tyg.
Torsdag 31 oktober Tygcollage, väskidéer och hemligheter.
Mer information kommer på vår hemsida, vår Facebooksida
samt på vår Instagram: @sigtunamuseumandart
Öppet tisdag-söndag12.00–16.00. Fri entré.

SIGTUNA MUSEUM & ART 11

Guidade visningar och eget skapande
i Studion på Sigtuna museum
Visning av utställning med möjlighet till efterföljande arbete
i Studion. Kostnadsfritt för kommunens skolor och förskolor.
Se fullständigt skolprogram på www.sigtunamuseumandart.se
Hör av er till oss: sigtunamuseum@sigtuna.se
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Studion på Sigtuna museum
är alltid öppen när museet är öppet,
ett rum för att skapa, läsa och leka!
Klä ut er och lek i utställningen!
Upptäck utställningen med våra två
barnspår som passar barn i alla åldrar!
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SIGTUNA MUSEUM & ART
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HÖSTENS PROGRAM TISDAGAR 15-17

PÅ MÄRSTA BIBLIOTEK!

☀☂☁

27/8 Vi skapar med lera. Vi är ute!
3/9 Garnverkstad! Vi gör coola grejer med garn!
10/9 Vi gör en gigantisk jättestickning!
17/9 Sihuetter! Vi bygger en stad i fönstret.
24/9 Collage-kalas. Med papper och sax skapar vi konst.
1/10 Löv & grejer! Höst-löv-färg-fantasi-verkstad.
8/10 Tak-konst! Vi gör en stor takkrona/mobil tillsammans.
15/10 Teckningslek. Vi ger varandra teckningsuppdrag...
🏽
22/10 Robotar! Vi gör robotar i olika material.
29/10 Uppehåll pga höstlov. Kolla in höstlovet på Sigtuna museum!
5/11 Låt det blomma! Vi gör pappersblommor.
12/11 Skulptera med polymerlera.
19/11 Vi gör roliga figurer av schysst återbruksmaterial.
26/11 Recycle-verkstad. Vi gör bra-att-ha-grejer.
3/12 Vintersaga. Vi skapar med vinterns färger.
Skapa
10/12 Sigtuna Rådhus. Vi kollar in Sveriges
nde fö
r dig
som ä
r ca 7minsta rådhus och gör våra egna varianter!
1
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Följ @sigtunamuseumandart
för senaste nytt om vår pedagogiska verksamhet!

SIGTUNA MUSEUM & ART

13

ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER
SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEK
Märsta bibliotek
Måndag 10.00–17.00
Tisdag 10.00–17.00
Onsdag 10.00–19.00
Torsdag 10.00–17.00
Fredag 10.00–17.00
Lördag 10.00–15.00
Adress: Kulturtorget, Märsta
Telefon: 08-591 262 70
E-post: marstabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se
Valsta bibliotek
Måndag 10.00-17.00
Tisdag 10.00-17.00
Onsdag 10.00–17.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-17.00
Adress: Valsta centrum, Hammargatan 6, Märsta
Telefon: 08-597 833 30
E-post: valstabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se
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 (från 3 september)
Tisdag 12.00–16.00
Onsdag 12.00–19.00
Torsdag 12.00–16.00
Fredag 12.00-15.00
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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Adress: Runstigen 1, Sigtuna
Telefon: 08-591 262 71
E-post: sigtunabibliotek@sigtuna.se
Webb: bibliotek.sigtuna.se

SIGTUNA MUSEUM
Sigtuna Museum & Art
Måndag stängt (Öppet måndagar 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 2019, tryckt augusti 2019.

Sigtuna bibliotek		
Meröppet alla dagar kl. 6.00–22.00
Bemannade öppettider:
Måndag 12.00–17.00
Endast Meröppet
Tisdag
Onsdag 12.00–17.00
Torsdag 12.00–17.00
Fredag 12.00–17.00
Lördag Endast Meröppet
Söndag Endast Meröppet

Adress: Stora gatan 55, Sigtuna
Telefon: 08 - 591 266 70
E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se
Webb: www.sigtunamuseumandart.se
Fri entré oktober till april. Maj–september: 100 kr för dig över 20 år.
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Livet är nu med Jojje Wadenius

Lördag 30 november kl. 14:00
En musikalisk och poetisk hyllning till livet här och nu, med
små och stora stunder, kärlek, tokerier och sorg. Låtar som
handlar om hundar och pizza, om att känna sig arg eller
ledsen och om NU - som svisch - just försvann. Konserten är
baserad på den nyutgivna musikboken Livet är nu med
dikter av Lotta Olsson, musik av Jojje Wadenius och
Charlotte Ramels fina bilder.
Georg ”Jojje” Wadenius är en legendarisk låtskrivare. Han
har skrivit många barnvisor som har blivit klassiska och
mycket uppskattade genom åren. Han är också känd över
hela världen som stjärngitarrist och har samarbetat med
många av de mest kända internationella artisterna.
Medverkande: Georg ”Jojje” Wadenius, gitarr och sång,
Trio X: Lennart Simonsson, piano, Per V Johansson, bas
och Joakim Ekberg, trummor.
Biljetter köps på Märsta bibliotek under hösten och
via Nortic. Pris: 100 kr. Arr: Kultur och Fritid

