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Teater

Ticken Tocken TAKK... 
ticken tut vem tittar ut?
• Onsdag 24/10 kl 9:30 & 10:45  
• Torsdag 25/10 kl 9:30 & 10:45
• Kulturhuset, Stora scenen
• För barn 3–6 år. Speltid 40 minuter. Pris 30 kr / elev.

Lekfull, fantasieggande musikföreställning med tecken som 
stöd. Cilla Klein och cellisten Mats Lindberg leder barnen 
in i en fantasivärld av djur, rim rörelser och tecken. Är det 
Rustan råtta som ville snö skotta eller det arga biet Siv? Nej 
nu var det dags för myran Märta med sin gröna ärta å Tick-
en Tocken Tupp där dyker en mullvad upp. Ett stim av rim 
simmar över scenen och den frusna måsen kommer loss 
med benen. Medverkande: Cilla Klein och Mats Lindberg. 
Big Wind.

Mama Gumbos värld
• Torsdag 27/9 kl 9:30 & 10:30 
• Fredag 28/9 kl 9:30 & 10:30
• Hemsjö församlingshem
• För barn 3–10 år. Speltid 35 minuter. Pris 30 kr / elev.

Mama Gumbos värld är en skön värld, en grön och brun och 
lite galen värld. I Mama Gumbos värld ryms både det roliga 
och det jobbiga i livet. I musik, dans och berättelser gestal-
tas varma värderingar med stor igenkänning. Pjäsen är upp-
byggd kring afrikanska ordspråk. Mama Gumbo säger att 
denna vishet även gäller barn i Sverige idag. Vad menar hon 
till exempel med att ”det finns en krokodil på varje skola…”?
Floid Gumbo med musiker.
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Stora Lilla
• Torsdag 18/10 kl 9:30 & 10:45
• Fredag 19/10 kl 10
• Palladium, Nygatan 18
• För barn 7–9 år. Speltid 30 minuter. Pris 30 kr / elev.

Stora Lilla bor med sin mamma. Mamma är den stora och 
Stora Lilla är den lilla – oftast… Men vad betyder stor? Och 
vad betyder liten? Ibland känner jag mig stor och ibland 
liten. Är jag liten eller stor? Hur länge är man liten? Går det 
över när man blir stor? Så undrar föreställningens huvudper-
son Stora Lilla… 

Med livemusik, humor och varmt omfamnad av de stora 
frågorna i livet möter vi denna lilla familj mitt i vardagen. En 
musikföreställning om att vara stor eller liten, ta om hand 
eller tas om hand. Om det stora i det lilla. Om ömhet, styrka, 
stordåd och om att få var liten – och stor!
Regi: Viktoria Folkesson och Musikteater Jag är här nu!
Scenografi: Bonthrop

Vilja växa
• Fredag 9/11 kl 10
• Palladium, Nygatan 18
• 3-6 år. Speltid: 30 minuter, 
• 30 kr / elev

I Vilja växa får vi vara med från frö till fullt blommande träd-
gård! Där träffar vi de mest förunderliga individer – galna 
fåglar och kluriga växare. Vi upplever åskväder, kompost-
begravningar och sprakande lysmaskdisco. Genom dans, 
live-musik, vatten, koldioxid och en lekande fantasi un-
dersöker vi livets och trädgårdens kretslopp. Visste du att 
växter pratar med varandra? 

Teater Embla. Medverkande: Anna Wennerbeck och Harriet 
Olsson. Regi: Kristin Rode. Samarr: Alingsås teaterförening.
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Bardo - Är meningen med livet att 
sluta som en potatis?
• Onsdag 24 /10 kl 13
• Palladium, Nygatan 18
• För gymnasieelever. Speltid: 140 minuter 
• 30 kr / elev, övriga: 80 kr

Föreställningen handlar om Aram, en svensk kurd, som rå-
kar skära sig på en slö potatisskalare, han får blodförgiftning 
och dör. I det buddhistiska dödsriket, BARDO, en mellantill-
varo där han ställs till svars för sin brist på mod, möter han 
sitt förflutna och det som kunde ha varit. En föreställning om 
mod och kulturell identitet. Teater Trixter

Regissören finns på plats. Biljetter säljs hos presentbutiken 
Lappat & Klart, Kungsgatan 37, Alingsås eller i Palladiums 
foajé från kl 12. Regi: Petra Revenue. Samarr: Alingsås Tea-
terförening - en del av Riksteatern och Alingsås Kulturhus.



Lilla filmfestivalen

Måndag 8 oktober till fredag 12 oktober. Entré 20 kr/per elev. 
Varje skola använder sin pott av Skapande skola-pengar.

Film på bio kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 el-
ler 15 år. De åldersgränser som finns är reglerade i lag 
(2010:1882). Åldersgränserna ska inte förväxlas med rekom-
mendationer. Här är ett smakprov på vad som kommer att 
visas, separat program kommer i höst:

Vad ska folk säga
• Regi: Iram Haq, Norge
• Från 15 år 

Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hem-
ma följer hon strikt familjens pakistanska traditioner, men 
med sina vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. När 
hennes pappa kommer på henne med att ha en pojkvän, 
skickas hon till Pakistan – ett land där hon aldrig tidigare 
varit. Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna 
erfarenheter. Vinnare av Publikpriset på Göteborg Film Fes-
tival 2018.

Mary och Häxans blomma
• Regi: Hiromasa Yonebayashi, Japan
• Barntillåten 

Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovets sista 
dagar hos en äldre släkting på landet. Uttråkad följer hon 
efter en katt som leder henne djupt in i skogen. Där finner 
hon en kvast fastvuxen i ett gammalt förvridet träd och blå 
lysande blommor vid trädets fot. När hon plockar en av 
blommorna flyger plötsligt kvasten iväg med henne och 
katten till en mystisk färgglad stad ovan molnen.

En bra vecka för demokrati
• Regi: Cecilia Björk, Sverige
• Från 15 år

Almedalen är en plats som blivit ett begrepp. Den lilla ängen 
vid havet i centrala Visby, där Olof Palme höll sommartal 
från ett lastbilsflak för fyrtio år sedan, har vuxit till att bli 
den viktigaste årliga sammankomsten i svensk politik. Förra 
året kunde 40 000 besökare välja bland 4 000 evenemang. 
Cecilia Björk har filmat på plats under tre år och skildrar 
Almedalens gytter av politiker, lobbyister, medieelit och 
semesterbesökare.

Samtal med regissören efter film-visningen
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KONSTiga dagar
• Måndag & tisdag kl 13–15:30
• Kulturhusets ateljé, från 9 år

Vi börjar med att titta på utställningen i konsthallen och 
inspireras av Jan Stiglands skulpturvärld. På denna tvåda-
gars-aktivitet kan du välja att bygga med papier marché 
eller måla med akryl - sådana material som behöver längre 
torktid. Begränsat antal, föranmälan: ylva.sillen@alingsas.se
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Amatörer
• Regi: Gabriela Pichler, Sverige
• Från 7 år

Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i des-
perat behov av nystart. En gnista hopp tänds när den tyska 
lågpriskedjan Superbilly överväger att etablera sig på orten. 
500 nya jobb skulle förändra allt! Nu gäller det att sätta La-
fors på kartan meddelar kommunchefen och snart är beslu-
tet om en kommunfilm fattat. Kulturbudgeten är dessvärre 
slut men kommunanställde Musse får en vågad idé; Vi låter 
skolungdomarna göra filmen – som ett skolprojekt i demo-
kratins anda! Det är ju modernt, nytänkande – och gratis.

Vinnare av Dragon Award Best Nordic Film på 
Göteborg Film Festival 2018.

Höstlov v. 4429/10–2/11



Sagostund
med mys&rys-tema

Harry Potter – en magisk trekamp
• Måndag–torsdag kl 11–12
• Alingsås bibliotek, ålder 9–12 år

Kom gärna utklädd! Begränsat antal platser. Anmälan krävs, 
senast vardagen innan kl 16 till: barnungabibliotek@alingsas.se

Gå Harry Potter-tipspromenad 

hela veckan! Kulturhuset & Biblioteket

Favorit i repris!

Samiskt hantverk – Sámi Duodji 
• Torsdag & fredag kl 9:30
• Kulturhusets ateljé, från 9 år (yngre barn i vuxens sällskap)

Vi kommer att skapa och slöjda ett samiskt Tennarmband, 
Ditnie Barkoe. Tenntråd är ett viktigt material som används 
i den traditionella slöjden. Barnen får följa med in i det 
heligaste och magiska i den samiska kulturen. Vi slöjdar 
och får lära om den äldre slöjdkonsten och hur denna heliga 
metallen tenntråden är den enda metallen som behandlas 
och bearbetats av samerna historiskt. Workshopen är ca 3-4 
timmar. Vi bjuder på fika. Föranmälan: evenemang@alingsas.se

För 3–6 år 
30 min

Fler aktiviteter kommer! 
håll utkik på alingsas.se

Fredag kl 10:30Bibliotekets barn-avdelning
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Konsthallen

Boka klassbesök på Museet och Konsthallen:
Vår pedagog tar emot 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. 
Tillsammans kan vi också lägga upp projekt där ni kommer 
till oss vid flera tillfällen. Besöken kan göras måndag – torsdag 
och är gratis för skolor inom Alingsås kommun.

M/S Antropos
– en interstellär flaskpost
• 8/9–12/1
• För alla åldrar

Konstnären Jan Stigland ställer ut en skulpturinstallation för 
rymdbruk som berättar om hur vi fungerar och vad vi kan 
tänkas tro om våra liv och vår omvärld. Med lätthet manar 
de färgstarka figurerna till berättelser, vare sig vi väljer att ta 
oss an den med sagans språk eller diskutera samhällsfrå-
gor, filosofi och världsåskådning. Vill du ha visning med 
ateljéworkshop – boka i god tid!

Skriv ditt meddelande till rymden och lägg i vår flaskpost!
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Museet

Boka klassbesök på Museet och Konsthallen:
Vår pedagog tar emot 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. 
Tillsammans kan vi också lägga upp projekt där ni kommer 
till oss vid flera tillfällen. Besöken kan göras måndag – torsdag 
och är gratis för skolor inom Alingsås kommun.

Hem – Alingsås som hem,
då och nu
Utställningen belyser boendet ur olika perspektiv. Visningen 
anpassas efter gruppens behov, välj även workshop med 
värderingsövningar eller skapande aktivitet efter önskemål. 
Här följer förslag på visningar, men ämnena kan också anpas-
sas för att komplettera det ni just nu arbetar med i skolan:

Alingsås som hemort
2019 fyller staden 400 år. Hur föds en stad och vad får 
den att växa? Museet ligger i Alströmerska magasinet som 
byggdes under Jonas Alströmers tid. Vi pratar om vad han 
gjorde som påverkade stadens utveckling, vad byggnaden 
användes till och vad som hände sedan. 

Förr och nu
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 påverkade det livet i allmänhet? 

Mitt hem – min borg? 
FN:s barnkonvention tar upp att alla barn har rätt till bostad, 
trygghet och skydd. Men vad är en bostad och vad gör den 
trygg? Olika tider och olika platser ger olika svar på den 
frågan. I utställningen möter vi människor som bor på flera 
olika sätt. Hur vill du själv att ditt hem ska vara? 

Våra saker
I utställningen berättar Kristina Schultz i en intervju om expe-
rimentet att tömma sitt hem på allt för att undersöka vad som 
verkligen behövs. Den som lämnar sitt hem för kort eller lång 
tid, behöver också välja vad som är viktigt. Vad berättar våra 
saker egentligen om oss? I visningen tittar vi på några histo-
riska föremål och upptäcker vad de kan berätta om människ-
orna bakom dem.
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Biblioteket

Sagostunder
Vi har sagostunder för barn mellan 3-6 år på fredagar kl 10:30. 
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
Under hösten kan en barnbibliotekarie komma och delta i 
föräldramöten på förskolorna. 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 0322-616 601.

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.

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 

Boka ett klassbesök på biblioteket
Under läsåret 2018-2019 är alla klasser i år 2, 4 och 6 väl-
komna till bibliotekets barnavdelning på Alingsås kulturhus 
där en bibliotekarie presenterar biblioteket, pratar om läs-
ning och hjälper er att låna. Det går naturligtvis även bra att 
besöka biblioteket med en klass oavsett ålder när bibliote-
ket har öppet. För att boka tid för klassbesök, kontakta oss 
via e-post: barnungabibliotek@alingsas.se, Föreslå gärna 
flera tider när ni kan. 



Bokcirkelkassar
För åldrarna 10-12 år eller 13-17 år. I bokcirkelkassen finns 
6 böcker av samma titel med tillhörande diskussionsfrågor. 
Välj bland flera titlar. Lånetid 6 veckor. Du kan låna kassen 
på ditt tjänstelånekort.

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: legimus.se eller att hämta på biblioteken. 
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. Nu har 
barnavdelningen också en hylla med Silent books, 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. 

Årets bokskörd 
Torsdagen den 15 november kl 17:30 inbjuds alla pedago-
ger till årets bokskörd. Barnbibliotekarierna visar och pratar 
om årets utgivning av barnlitteratur med fokus på Hcf och 
Hcg samt Faktaböcker. Kom och inspireras av nya böcker! 
Anmälan till barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubbar
I höst kommer det att finnas bokklubbar för åldrarna 10-19 år. 
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den bok 
vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar, Alingsås 
Kulturhus/Biblioteket. Tider och bokklubbarnas uppdelning 
meddelas senare. Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se
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Boka teater, musik och film på:
alingsaskulturhus.se (under fliken Skola)

OBS: Vid bokningar av teaterföreställningar och film kan 
varje skola använda sin pott av ”Skapande skola”-pengar.

alingsaskulturhus.se
facebook.com/alingsaskulturhus

Kontakt:

Biblioteket
Södra Ringgatan 3 
0322-616 600

Museet
Lilla Torget 1 
0322-616 596

Palladium
Nygatan 18 
0322-616 595

Konsthallen
Södra Ringgatan 3
0322-616 598

Arena Elva
Rektorsgatan 11
0322-616 181

Kulturskolan
Rektorsgatan 9
0322-616 365

Boka klassbesök på Museet och Konsthallen
Vår pedagog tar emot grupper från förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenstudier. Sänd förfrågan om bokning 
med e-post till: ylva.sillen@alingsas.se


