KULTUR FÖR
BARN & UNGA

VÅREN 2020

Kultur för barn och unga
på biblioteken våren 2020
Märsta bibliotek
Sagostund
Vi har en magisk sagostund på Märsta
bibliotek! Välkommen hit för att lyssna
på sagor. Från 3 år. Onsdagar klockan
9.30. 22 januari till 27 maj.
Begränsat antal platser. Föranmälan till:
marstabibliotek@sigtuna.se
senast tisdagar kl. 12.00
Lilla sagostunden
Fem fredagar i vår har vi sagostund
för barn mellan 1–2 år.
Fredagar klockan 9.30 24 januari,
21 februari, 20 mar, 17 april och 15 maj.
Begränsat antal platser. Föranmälan
till: marstabibliotek@sigtuna.se
senast tisdagar kl. 12.00
Pekbokssaga på
Familjecentrum
Vår bibliotekspedagog
Petra håller i en mysig
sagostund med rim,
ramsor och nya roliga
pekböcker på Familjecentrum i Märsta.
Adress: Nymärsta kulle 2.
Onsdagar klockan 10.30
22/1, 19/2, 18/3 och 13/5.
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MÄRSTA BIBLIOTEK

Barnteater

Lördag 15 februari kommer Mittiprick-teatern till oss och spelar
föreställningen ”Konstiga djur”. Biljetter släpps 2 veckor innan
föreställningen, och kommer att finnas att hämta ut på
Märsta bibliotek. Max 5 biljetter/familj. OBS! Begränsat antal
platser. Föreställningen spelas i Scenrummet på Kulturskolan
klockan 13.00.
Internationella barnboksdagen
Torsdag 2 april är det internationella
barnboksdagen och vi firar med sagoläsning löpande under dagen på flera
olika språk. Tider kommer på affischer
och i sociala medier när det närmar sig.
Världsbokdagen
Torsdag 23 april är det Världsbokdagen
och på biblioteket har vi pyssel med
återbruk av gallrade böcker. Klockan
14.00-16.00. Drop-in, men större
grupper får gärna föranmäla sig till:
marstabibliotek@sigtuna.se.
I samarbete med Ung i Sigtuna.

MÄRSTA BIBLIOTEK
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LOV PÅ BIBBLAN!

SPORTLOV!

På sportlovet händer
det mystiska saker
på biblioteket.
Ta fram förstoringsglaset
och haka på!
Lovprogram med mer
detaljer kommer under
våren, både på Facebook
och på affischer
på biblioteket.

PÅSKLOV!

På påsklovet
förbereder vi oss
för Blåkulla med sagor
om häxor och pyssel
på påsktema.
Håll utkik efter tider och datum på vår Facebooksida:
www.facebook.com/barnbibblanisigtunakommun/
Grupper föranmäler sig till: marstabibliotek@sigtuna.se
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MÄRSTA BIBLIOTEK

FÖR PEDAGOGER

Legimus

Har du en elev som har en läsnedsättning? Kontakta ditt
närmaste bibliotek eller läs mer om Legimusregistrering här:
bibliotek.sigtuna.se/web/arena/las-pa-olika-satt-barn.

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.

Klassbesök

Vill du besöka biblioteket med din klass?
Läs mer här om hur det funkar på ditt bibliotek:
bibliotek.sigtuna.se/web/arena/skolor.
För bokprat, kontakta Åsa Lundholm, skolbiblioteksutvecklare:
asa.lundholm@sigtuna.se.

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 17 mars.
Föranmälan senast 3 mars till: petra.gammal@sigtuna.se

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).
Onsdagar klockan 15.00–15.45:
5 februari, 4 mars och 1 april
Arrangör: Kultur och fritid,
Svenska kyrkan
Foto: Lars Clason

Teater ”Den fula ankungen”

Teater Tummeliten spelar för barn ca 3–7 år i vuxens sällskap.
Gratis biljetter från 10 januari: rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
eller 076-547 33 99 (gärna sms).
Söndag 26 januari, klockan 13.00 (Obs, veckodagen!)
Arrangör: Kultur och fritid, Svenska kyrkan
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ROSERSBERGS BIBLIOTEK

Valsta bibliotek

För uppdaterad information, se vår hemsida:
bibliotek.sigtuna.se

tek!
Håll koll på kultur och biblio ntuella ändringar
eve
För ännu fler aktiviteter och
.sigtuna.se
i program, kika in på: bibliotek
dart.se
och www.sigtunamuseuman
tagram.
Ins
Vi finns även på Facebook och
@sigtunakommunsbibliotek
lats_sigtuna
@sigtunamuseumandart @konstp
isigtunakommun/
www.facebook.com/barnbibblan

Foto: Lars Clason

Lunda bokstation
Teater ”Törnrosa”

Teater Tummeliten spelar för
barn ca 3–7 år i vuxens sällskap.
Gratis biljetter från 11 mars:
rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
eller 076-547 33 99 (gärna sms).
Söndag 29 mars,
klockan13.00
(Obs, veckodagen!)
Arrangör: Kultur och fritid,
Svenska kyrkan

VALSTA BIBLIOTEK/ LUNDA BOKSTATION 7

Sigtuna bibliotek
Småbarnsramsor
Vi rimmar och ramsar och
läser lite bok! Från 6 månader.
Anmäl dig och ditt barn till:
sigtunabibliotek@sigtuna.se
eller 08-591 262 71.
Onsdagar klockan 10.30 18 mars,
15 april och 20 maj.

Sagostund
Vad gömmer sig i vår magiska
sagokista idag? Välkommen
att lyssna på sagor tillsammans.
För barn 3–5 år,
syskon är välkomna.
Fredagar klockan 15.00,
från 7 februari till 15 maj.

Läxhjälp för
barn (7–12 år)

Onsdagar klockan 15.00–16.30
15 januari – 27 maj.
Varje onsdag under terminerna
med uppehåll på lovdagar.
Arrangör: Sigtuna bibliotek
i samarbete med Rädda Barnen
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SIGTUNA BIBLIOTEK

Världsbokdagen
torsdag 23 april

Vi uppmärksammar Världsbokdagen
med vernissage för årets teckningstävling ”Min favoritbok”.
En inbjuden klass medverkar,
tio vinnare utses sedan efter
omröstning. Dessa bilder får
pryda bibliotekets väggar.
Kom och rösta på din favorit
fram till 30 april!
23 april klockan 11:00 inviger vi
Bokkiosken i Sigtuna stad.
Välkommen att vara med!

Lilla litteraturfestivalen 9 maj
Som en del av Sigtuna litteraturfestival
erbjuder vi ett program för barn och
familjer på Sigtuna bibliotek lördagen
den 9 maj, både inomhus och i vår fina
trädgård. Det blir författarbesök med
Sara Lövestam, barnteater med
Teater Tummeliten som spelar
Den fula ankungen, och en hel del annat.
Håll utkik efter mer detaljerat program!
Teater ”Den fula ankungen” lördag 9 maj klockan 14.00
Teater Tummeliten spelar för barn från 3 år i vuxens sällskap.
Föreställningen är 40 minuter. Gratis biljetter från 30 april:
sigtunabibliotek@sigtuna.se eller 08-591 262 71.
Det var så härligt ute på landet. Det var sommar och en anka låg
och ruvade i sitt rede. Äntligen knakade det och den ena ankungen
efter den andra kom ut i världen. Men det största ägget tog lite
längre tid…

LILLA LITTERATURFESTIVALEN/SIGTUNA BIBLIOTEK
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Kultur för barn och unga på
Sigtuna museum våren 2020

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 finns på vår hemsida, vår Facebooksida samt
på vår Instagram: @sigtunamuseumandart

Lördag 22 februari
TEATERN KOMMER TILL MUSEET!

Denna upptäckardag i teaterns tecken på Sigtuna museum blir det
TEATERFÖRESTÄLLNING på museet! Kom och uppträd själv på
vår lilla scen i museet. Vi skapar egna teaterkostymer av återbrukskläder. Och så blir det ansiktsmålning, kanske du vill prova
att bli målad som gammal eller till en figur? För alla åldrar.
Öppet klockan 12.00–16.00. Fri entré.
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SIGTUNA MUSEUM & ART

Lördag 4 april
GLASTIDER

Skapa med glas!
Gå på upptäcktsfärd
bland våra spännande
glasfynd från vikingatid
och medeltid.
Måla på glas och skapa
glaskonstverk med
olika tekniker i Studion.
För alla åldrar.
Öppet klockan 12.00–16.00.
Fri entré.

LOV PÅ MUSEET!
SPORTLOV = TEATERLOV

SKAPANDE I STUDION tillsammans med en kulturpedagog:
Tisdag 25 februari Vi gör dockteater, dockor och kulisser.
Onsdag 26 februari Vi gör egna teatermasker.
Torsdag 27 februari Vi gör skuggteater.
Öppet klockan 12.00–16.00. Fri entré.

GLASTIDER PÅ PÅSKLOVET

SKAPANDE I STUDION tillsammans med en kulturpedagog:
Tisdag 7 april Vi gör glaskollage av gammalt glas.
Onsdag 8 april Vi målar på glas. Ta med ett glas eller en burk.
Torsdag 9 april Vi målar på glaspärlor och gör halsband.
Öppet klockan 12.00–16.00. Fri entré.
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Guidade visningar och eget skapande
i Studion på Sigtuna museum
Visning av utställningen med möjlighet till efterföljande
arbete i Studion och/eller på skolan/förskolan.
Kostnadsfritt för kommunens skolor och förskolor.
Se fullständigt skolprogram: www.sigtunamuseumandart.se
Hör av er till oss för att boka en visning som passar er,
samt för att få information om lärarkvällar:
sigtunamuseum@sigtuna.se

Ba

m rn
Studion på Sigtuna museum är alltid öppen när
us en
eu s
museet är öppet, ett rum för att skapa, läsa och leka!
m
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

&

KONST

TISDAGAR 15-17

PÅ MÄRSTA BIBLIOTEK!

Håll utkik efter
vårens program
på vår hemsida
+ i sociala medier!

Skapa
nde fö
r dig
som ä
r ca 712 år.
Drop i
n och
fri ent
ré

Sigtuna Museum & Art
@sigtunamuseumandart @konstplats_sigtuna
www.sigtunamuseumandart.se

SIGTUNA MUSEUM & ART
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ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER
SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEK
Märsta bibliotek
Måndag 10.00–19.00
Tisdag 10.00–17.00
Onsdag 10.00–19.00
Torsdag 10.00–19.00
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 12.00–17.00
Tisdag 12.00–17.00
Onsdag 12.00–17.00
Torsdag 12.00–17.00
Fredag 12.00–17.00
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
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

14

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 våren 2020, tryckt januari 2020.

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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RÄVJAKTEN med Pettson och Findus
Familjeföreställning: Söndag 15 mars
klockan 14.00 i Kulturumteatern, Märsta

”Rävjakten” är kanske den mest älskade boken om gubben och
katten. Föreställningen handlar om när grannen Gustavsson kommer hem till Pettson & Findus och berättar att en räv varit hemma
och tagit en höna för honom. Han uppmanar Pettson att se om
sina hönor lite extra så att inte räven tar dem. Gustavsson säger att
om han får syn på räven så ska han skjuta den. Findus har en annan
lösning. Hans förslag är att lura och skrämma räven istället. Med
en skrämhöna, fyrverkeri och spökeri ska de ge räven så han aldrig
mer vågar ta en höna.
Underhållning med såväl musik och dans, som rävbesök, fyrverkeri
och spökeri! Rävjakten är absolut en föreställning att roas av
tillsammans: både barn och vuxna!
Pris: 110 kr
Köp biljett: https://www.nortic.se/dagny/show/82939
Längd: 55 minuter
Arr: Kultur och Fritid

