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Handbok för superhjältarsid. 20



Hjältinnan av Basra
• 8/2, kl 10
• Palladium
• Från 5 år, speltid 30 minuter

Är det någon som vet hur mycket 30 000 böcker är? En 
föreställning om mod och gränslös kärlek till böcker och 
litteratur. Om en hjältinna.

Föreställningen är baserad på verkliga händelser och om 
när Alia Mohamed Baker räddade en stor del av Basras 
centralbiblioteks stora och delvis historiska samling av 
böcker från förstörelse och vandalisering. Den vänder sig till 
barn från 5 år och spelas på svenska, arabiska och engelska. 
Regi: Rayam al Jazairi.
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Teckensäcken
• 5/3 kl 10 och 13
• Museet plan 4
• 2-5 år, speltid 35 minuter

En säck fylld med teckensånger som vi sjunger många 
gånger. En och annan ramsa, en liten saga om en groda vi 
ska tvaga. När grodan är ren, hoppar den glatt iväg på sina 
pigga ben. Vi matar en tupp med leverpastej. TJOHEJ!

Aisha
• 20/3 kl 10 och 13
• Palladium
• 10-13 år, speltid 50 minuter

En natt händer det som Aisha varit så rädd för – storebror 
kommer inte hem och ingen vet vart han tagit vägen. Polisen 
kopplas in – men inte heller de har någon aning om vart 
han tagit vägen. Mamma sjunker djupare i sina tårar och 
pappa stirrar ut genom fönstret. För Aisha faller allt. Aisha 
är en pjäs om hopp, syskonskap och utsatthet. Den utspelar 
sig i en verklighet som många barn och ungdomar lever i idag. I 
ett samhälle som blivit allt mer segregerat. Där det, i takt med att 
klassklyftorna ökar, kan vara svårt att finna hopp och framtidstro. 
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AWKWARDS
• 28/3 kl 10
• Palladium
• Från 13 år, speltid 55 minuter

Två karaktärer som konstant befinner sig på fel plats. 
De smälter bort, de förvandlas, de dyker upp igen och för-
vandlas till främlingarna. 

AWKWARDS är en samling berättelser om att leva i ett annat 
land, om att vara främling.

AWKWARDS är en blandning av teater, musik, poesi, cirkus 
och dans.
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Lilla filmfestivalen

24/4 & 25/4 på Palladium. Entré 20 kr/per elev. Varje skola 
använder sin pott av Skapande skola-pengar.

Film på bio kan ha åldersgräns barntillåten, 7, 11 eller 15 år. 
De åldersgränser som finns är reglerade i lag (2010:1882). 
Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekommendationer.

Hodjas Flygande Matta
• 24/4 kl 09.00
• Palladium
• Barntillåten, rek ålder 7-9 år
• Regi: Karsten Kiilerich, Danmark, 80 min

Hodja drömmer om något mer än att ta över sin pappas 
skrädderi, till sin pappas stora förargelse. Då Hodja får en 
flygande matta för att åka och hämta en ny matta till matt-
försäljaren, flyger han iväg utan pappas tillstånd. Snart 
landar Hodja i den spännande staden och träffar flickan 
Smaragd, men tyvärr förlorar han mattan. Baserad på Ole 
Lund Kirkegaard’s berömda barnböcker. Innan filmen blir 
det boktips av bibliotekarier från Alingsås bibliotek.
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Halvdan Viking
• 24/4 kl 13.00
• Palladium
• 7 år, rek ålder 10-14 år
• Regi: Gustaf Åkerblom, Sverige, 91 min

Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden 
Björn sedan hans pappa gett sig av på plundringsfärd. Men 
Halvdan är ingen ”riktig” viking. Han haltar, har dåligt 
självförtroende och saknar en vän. En dag möter Halvdan 
plötsligt den orädda kungadottern Meia från fiendebyn 
Väst. Trots att de inte får träffas spirar en oväntad vänskap 
fram mellan dem. Baserad på Martin Widmarks böcker. 
Innan filmen blir det boktips av bibliotekarier från Alingsås 
bibliotek.

Lea – byns drottning
• 25/4 kl 09.00
• Palladium
• Rek ålder 10-13 år
• Regi: Joya Thome, Tyskland, 67 min

Det är sommar i den trötta lilla orten. Tioåriga Lea tycker att 
tjejerna har förändrats och de visar inget intresse av att vara 
med Lea längre. Lea tycker också att de har blivit ganska 
tråkiga. Hon vill hellre vara med några av killarna som har 
kojor, flottar och hittar på halvgalna saker. Problemet är 
bara att inga tjejer får vara med i killarnas gäng. Fast killarna 
inser att Lea är rätt cool och om hon klarar inträdesprovet 
kan hon få vara med.
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Unga Astrid
• 25/4 kl 13.00
• Palladium
• 7 år, rek ålder 13-16 år
• Regi: Pernille Fischer Christensen, Sverige, 120 min

Filmen är en fri tolkning av Astrid Lindgrens ungdomsår, och 
utspelar sig i huvudsak på 1920-talet. Barn från hela världen 
skriver brev till Astrid Lindgren, och hon minns då tillbaka 
till ungdomsåren i Småland. Innan filmen blir det boktips av 
bibliotekarier från Alingsås bibliotek.
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Dela gärna – Please share
• 25/1 – 9/3

Allt vi gör, ser och hör delas. Vad är det vi delar? 
Konstnärer och fotografer i konstnärskollektivet Blackbook 
ställer frågor om hur vi påverkas av det konstanta bildflödet 
omkring oss. Ett tryckt medium har andra egenskaper än 
de digitala och är skapad i en långsammare process – vad 
innebär det för vår upplevelse. En interaktiv utställning som 
bjuder in till deltagande.

Exklusiv workshop 31/1! 
Under ledning av konstnärer från förlaget Blackbook 
Publications skapar eleverna med egna foton en gemen-
sam berättelse på konsthallens vägg som blir del av ut-
ställningen. Åk 6 - gymnasiet, plats för 2 klasser (förmiddag + 
eftermiddag).

Konsthallen

Vårens utställningar behandlar många viktiga teman: 
identitet, berättande, individen och samhället. Boka en 
visning där eleverna tränar att analysera bild i mötet med 
konsten! Det går även att boka en anslutande ateljéaktivitet.
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Eric Magassa, The Lost Series 
Detroit 2018 (Pigment print).

Eric Magassa
• 23/3- 4/5

Ser vi det vi ser – eller ser vi det vi tror? Magassas konst är 
mångbottnad och ger utrymme för tankar om identitet och 
tillhörighet. En utställning med  foto, färgstarka collage och 
objekt.

Salong Alingsås
• 21/5 – 24/8

Alingsås fyller 400 år och alla med Alingsåsanknytning är 
välkomna att medverka i sommarens salong – löftet är att 
allt som kommer in skall visas...
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Alingsås som hemort
2019 fyller staden 400 år. Museet ligger i Alströmerska ma-
gasinet som byggdes under Jonas Alströmers tid. Hans ma-
nufakturverk påverkade stadens utveckling under 1700-talet, 
men vad gjorde alingsåsarna sedan? Vad är viktigt i Alingsås 
idag? Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp idag, finns 
paralleller eller lärdomar bakåt i tiden?
Högstadiet – gymnasiet.

Museet

Hem – Alingsås som hem,
då och nu.
• Pågående utställning

Utställningen belyser boendet i Alingsås ur olika perspektiv. 
Boka gärna ett fördjupat besök med värderingsövningar 
eller skapande aktivitet. 

Foto: Josefin Cowie

Förslag på ämnesområden för visningar:

12



Foto: Josefin Cowie

Mitt hem – min borg?
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till bostad, 
trygghet och skydd. Men vad är det som utgör ett hem? 
Vilka saker är viktiga? Vi tittar på några av de utställda före-
målen och berör historien om människorna bakom dem.
En visning som knyter ihop historia och mänskliga rättigheter. 
Mellan/högstadiet – gymnasiet. 

Hemma förr
Att ha rinnande vatten, elektricitet och toalett inomhus 
tycker de flesta av oss är självklarheter som vi inte vet hur 
vi skulle klara oss utan. Men hur levde människor innan allt 
detta fanns och hur hade barnen det?
Lågstadiet.

Det var en gång...
Vi berättar och leker kring sagor som anknyter till några av 
de museiföremål som vi tittar på.
Förskoleklass – åk 2.
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Biblioteket

Sagostunder
• Fredagar kl. 10:30 1/2 – 12/4
• Bibliotekets barnavdelning. Ålder 3-6 år. 30-40 min.

Som förskola anmäler ni er om ni vill komma, 5 barn/avdel-
ning och tillfälle. Det finns även möjlighet att boka en egen 
sagostund för hela förskoleavdelningen. Boka via: 
barnungabibliotek@alingsas.se

Föräldramöten
En barnbibliotekarie kan komma och delta på föräldramöten på 
förskolan. Skicka förfrågan till barnungabibliotek@alingsas.se

Boklådor
Förskolor i Alingsås kommun är välkomna att beställa boklådor 
med pek- och bilderböcker. Ange gärna om ni har några 
speciella önskemål. När lådan är klar för avhämtning hör vi 
av oss. Beställ boklåda på telefon 0322-616601.

Kapprumsbibliotek
Varje förskola kan låna kapprumskassar. Lånet består 
av 5 kassar med 5 unika titlar som lånas i 5 månader. 
Kassarna kan sedan placeras i förskolans kapprum för utlån 
till förskolans föräldrar. Hur utlåningen till föräldrarna sker 
bestämmer respektive avdelning. Det finns även kassar med 
böcker på andra språk.
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Förskoleklasser
Under vårterminen bjuder vi in alla kommunens 6-åringar till 
en biblioteksintroduktion. Under lekfulla former delar vi ut 
barnens eget lånekort, visar barnavdelningen och delar ut 
en gåvobok. Inbjudan och mer information kommer i början 
av året. För bokning, kontakta oss efter att separat inbjudan 
har kommit ut, via e-post: barnungabibliotek@alingsas.se

Klassbesök
Under läsåret är alla klasser i åk 2, 4 och 6 välkomna till 
bibliotekets barnavdelning på Alingsås kulturhus där en 
bibliotekarie presenterar biblioteket, pratar om läsning och 
hjälper er att låna. Det går naturligtvis även bra att besöka 
biblioteket med en klass oavsett ålder när biblioteket har 
öppet. För att boka tid för klassbesök, kontakta oss via 
e-post: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokcirkelkassar
För åldrarna 7-9 år, 10-12 år eller 13-17 år. I bokcirkelkassen 
finns 6 böcker av samma titel med tillhörande diskussions-
frågor. Välj bland flera titlar. Lånetid 6 veckor. Du kan låna 
kassen på ditt tjänstelånekort.
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Bokklubbar för barn och unga
Vi träffas vid fyra tillfällen under våren och diskuterar den 
bok vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar.

Bokklubben 10-12 år

• Torsdagarna 17/1, 21/2, 21/3, 25/4 kl. 15:30
• Kulturhuset, plan 3
• Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 13-16 år

• Torsdagarna 24/1, 28/2, 28/3, 25/4. kl. 15:30
• Kulturhuset, Unga vuxna
• Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 16-19 år+

• Torsdagarna 24/1, 28/2, 28/3, 25/4. kl. 17-18
• Kulturhuset, Unga vuxna
• Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Tipsa era elever!

Detta erbjuder vi efter skoltid:

Talböcker/Legimus
Legimus finns för de elever som behöver läsa på annat sätt 
än tryckt text. För att få tillgång till en egen inloggning med 
möjlighet att ladda ner talböcker till dator, surfplatta eller 
mobiltelefon behöver eleven, gärna i målsmans sällskap, 
besöka biblioteket.  Barn behöver målsmans godkännande. 
Avtal finns på: www.legimus.se eller att hämta på bibliote-
ken. Tjänsten är gratis. Boka tid på närmaste bibliotek.

Böcker på flera språk
På Alingsås bibliotek finns det barn- och ungdomsböcker 
på cirka 30 olika språk. Vi hjälper gärna till med att hitta 
böcker på rätt språk och rätt nivå till era elever. Det finns 
också en hylla med böcker utan text. Med en bok utan text 
kan barn och vuxna samtala fritt kring bilderna och 
göra en egen berättelse. Här finns möjlighet att 
med egna ord ta del av en 
bilderbok oavsett vilket 
språk du talar.
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Sommarboken
• 17/6 – 29/8 
• Bibliotekets barnavdelning
• 6 - 12 år

Läs 5 böcker under sommarlovet och få en presentbok.

Sommarboksstart 17/6 kl. 14  
Med författarbesök av Lena Lilleste, utdelning av kasse 
+ häfte och fika. Anmäl dig gärna till: 
barnungabibliotek@alingsas.se

Sommarboksträff 16/7 kl. 14 
Vi träffas och pratar böcker, pysslar och fikar. Anmäl dig 
senast 12 juli till barnungabibliotek@alingsas.se

Sommarboksavslutning 29/8 kl. 16 
Utlottning av bokpaket. Vi bjuder på fika. Lämna in ditt häfte 
om du inte redan har gjort det. Anmäl dig gärna till 
barnungabibliotek@alingsas.se

Ha en riktigt 
skön lässommar!
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Ungdomscafé

Filmkväll – Wonder Woman
• 13/2 kl. 18
• Museet plan 4

Vi ser på filmen Wonder Woman och diskuterar förebilder, 
fikar och hänger.

Gratis inträde vid alla tillfällen. Vi bjuder på fika.
Anmäl gärna intresse i förväg till: 
barnungabibliotek@alingsas.se
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Författarbesök och workshop
med Oskar Hanska
• 20/3 kl. 18
• Kulturhuset, Unga vuxna

Poeten Oskar Hanska kommer hit och läser poetry slam-
dikter och samtalar om sitt skapande. Framträdandet följs 
av en kul och lättsam workshop. Oskar är flerfaldigt svensk 
mästare i poetry slam. Han har även vunnit titlarna Skandi-
navisk mästare och Europas bästa poet i VM i Frankrike.

Quiz-kväll
• 17/4 kl. 18
• Kulturhuset, Unga vuxna

Kom och tävla i Unga Vuxnas-Quiz. Sätt ihop ett lag eller sätt 
ihop ett på plats. Det blir frågor om allt möjligt från populär-
kultur inom spel, film och böcker. Fina priser att vinna.

Serieskaparworkshop
• 15/5 kl. 18
• Kulturhuset, Ateljén

Vi bjuder in en serieskapare som berättar om hur det går till 
när man ritar och skriver serier. Tips och råd på hur man kan 
gå tillväga. Efter samtalet blir det en kreativ workshop.
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Sportlov v. 7

Handbok för superhjältar
– Träffa författaren Elias Våhlund
• 11/2 kl. 15-17
• Kulturhuset, stora scenen

Skaparen till Handbok för superhjältar besöker oss på 
Alingsås Kulturhus för att berätta om boken och sitt ar-
bete. Samtalet är öppet för alla. Efter samtalet så hålls en 
workshop med Elias Våhlund där en skapar en miniserie 
tillsammans. Begränsat antal platser, anmälan till workshop: 
barnungabibliotek@alingsas.se

Tipspromenad - tema superhjältar
• Hela veckan. 
• Bibliotekets barnavdelning. Fina priser att vinna!

Sagostund med superhjälte-sagor
• 15/2 kl. 10:30
• Bibliotekets barnavdelning. Ålder 3-6 år

Tema superhjältar!
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Lär dig illustrera i skrapteknik
• 12/2 kl. 10-12
• Kulturhuset, Ateljén

Prova på skrapkartong och serieteckning med serietecknaren 
Karin Gafvelin.

Gör din egen mantel
• 12/2 kl 13-17, varje hel timme, 
• Museet plan 4
• Biljett hämtas i museets entré från 5/2

På ett enkelt sätt gör du din egen mantel. Du bestämmer om 
det blir en magisk trollkarlsmantel, en älvas vingar eller super-
hjältens mantel. Material och hjälp med hur du gör står vi för.

Superhjältefilm
• 13/2 kl. 13-15
• Palladium. Från 7 år

Fota dig som en superhjälte!
• 14/2 kl. 12-17 
• Museet plan 4. Drop in!

Kom i din bästa superhjältekostym och bli fotograferad i 
typisk superhjältesituation.
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Påsklov

Påsktävling för familjen 

på bibliotekets barnavdelning. 

Hela veckan!
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Bokquiz
• 16/4 kl. 14
• Bibliotekets barnavdelning
• Ålder 6-12 år. Fina priser

Påsksagostund 
• 18/4 kl. 10:30
• Bibliotekets barnavdelning

Fler aktiviteter 

kommer! 

Håll utkik på: 

alingsas.se



Kapten Kryp, Tempus &
planetskötarna
• 8/4, kl 9.10, kl 10, kl 11.20 och kl 12.30
• 9/4 kl 9.10 och kl 10
• 10/4 kl 9.10 och kl 10
• Museet plan 4. Från F - 9 år, 30 minuter.

Som en del av framtidsveckan erbjuder vi föreställningen 
Kapten Kryp, Tempus & planetskötarna.

Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som leder 
ända bort till Amazonas regnskog. Vi följer med Kapten Kryp 
som reser runt jorden och träffar olika djur som lever i det 
vilda. Under resans gång blir Kapten Kryp alltmer inspire-
rad att vilja bli planetskötare.Träffa stora kryp och ta del av 
hoppfulla framtidstips som kan förändra vår framtid.
Anmälan: alingsaskulturhus/skola

23

Framtidsveckan



Boka teater, musik och film
Boka på alingsaskulturhus.se/skola 
Information: 0322–61 65 90. Vid bokning måste kontakt-
person, telefonnummer och skola, årskurs och antal elever 
uppges. Bokningen är en reservation tills ett bekräftelse-
mail mottagits. Varje skola använder sin pott av Skapande 
skola-pengar.

Boka klassbesök på museum och konsthall
Besöken är gratis för skolor inom Alingsås kommun.
Vi välkomnar grupper från förskola, grundskola, gymnasium 
och vuxenstudier. Sänd förfrågan om bokning med e-post 
till ylva.sillen@alingsas.se

En visning tar cirka 45 minuter, med workshop cirka 90 
minuter. Vi lägger gärna upp projekt i samråd med skolan, 
där gruppen kommer till oss vid flera tillfällen och får besöka 
både bibliotek, konsthall, museum och arbetar i ateljén på 
ett sammanhängande tema. 

Det går också bra att besöka museet och konsthallen med 
din klass på egen hand under ordinarie öppettid. Föranmäl 
ditt besök så att vi undviker krockar med andra grupper: 
ylva.sillen@alingsas.se

Lärarhandledningar –  finns på alingsaskulturhus.se/skola

Kontakt
Alingsås kulturhus
Södra Ringgatan 3 
Reception: 0322–61 60 90

Alingsås bibliotek
Södra Ringgatan 3 
Vuxenavdelningen: 0322-61 66 00
Barnavdelningen: 0322-61 66 01

Alingsås konsthall
Södra Ringgatan 3 
0322–61 66 09

Alingsås museum
Lilla torget 1 
Reception: 0322–61 65 96

Palladium
Nygatan 18 
0322–61 65 95


