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Konstiga djur
• 13/9 kl. 10.30
• Hemsjö församlingshem
• Från 3 år, 30 minuter

Jättemyrsloken misstänker att han är det konstigaste djuret 
i världen. Det tycker i alla fall Hasselmusen. Men för att vara 
säker på sin sak så anordnar Myrsloken en tävling där alla 
djur som vill själva får anmäla sig och berätta varför just de 
är konstigast. Snart visar det sig att en hel del alldeles vanliga 
djur också kan vara jättekonstiga. Och hur väljer man en 
vinnare när alla deltagare är helkonstiga?

Skådespelare: Ulrika Hansson och Eva Welinder
Dramatisering & regi: Josefin Lennström

Teater

3

Boka klassbesök på museet och konsthallen
Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenstudier 
är välkomna på visningar och workshops. OBS! Gratis för 
alla Alingsåsskolor!

En visning tar cirka 45 minuter, med workshop cirka 90 
minuter. Vi lägger gärna upp projekt i samråd med er, det 
går t ex att besöka både bibliotek, konsthall, museum och 
arbetar i ateljén på ett sammanhängande tema. Förfrågan 
om bokning skickas med e-post till ylva.sillen@alingsas.se. 
Berätta gärna ifall det är något jag bör veta om din klass, 
beskriv dina önskemål om hur museibesöket kan anknyta till 
aktuella skolarbete, så strävar jag efter att anpassa visningen 
till era behov.

Du är självklart även välkommen att besöka museet och 
konsthallen med din klass på egen hand, under ordinarie 
öppettid. Medföljande lärare har då ansvar för sin grupp. 
Föranmäl alltid ditt besök så att vi undviker krockar med 
andra grupper: ylva.sillen@alingsas.se
Lärarhandledningar –  finns på alingsaskulturhus.se/skola

Boka teater, musik och film 
Boka på alingsaskulturhus.se/skola, information 0322–61 65 90.
Vid bokning måste kontaktperson, telefonnummer och 
skola, årskurs och antal elever uppges. Bokningen är en 
reservation tills ett bekräftelsemail mottagits. Varje skola 
använder sin pott av Skapande skola-pengar. Skolteater 
kostar 30 kr/elev och skolbio kostar 20 kr/elev.
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Fatimas resa
• 19/9 kl 10 & kl 13
• Palladium
• Åk 3-6, 45 minuter

Fatimas resa är en interaktiv föreställning med transmediala 
inslag för mellanstadiet.

Den handlar om skräcken att hamna utanför och om hur fel 
det kan gå när man gör allt för att passa in. Fatimas resa 
handlar om livet och svårigheterna man kan möta i mellan-
stadiet. Om vänskap, vad som gör en glad och vad som 
egentligen är meningen med allt. Föreställningen kan fungera 
som en referens och ett verktyg för publiken att samtala om 
saker som är jobbiga – men även lycka och glädje. Fatimas 
resa är en hoppfull berättelse om att känna sig onormal och 
missanpassad. Regi: Susanne Lindberg.

5

Bach in the streets
• 23/9 kl 10 & 13
• Palladium
• Från 7 år, 30 minuter, samtal efter föreställningen 
  ca 20 minuter

Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du?
Bach in the streets undersöker med kontrasterande konst-
närliga element och ett format som är både allvarligt och 
lättsamt kulturella identiteter, flykt, frågor om liv och död. En 
musikalisk och kulturell fusion, dynamisk och fängslande för 
alla åldrar.

Idé, produktion, regi, teknik, samtalsledare: Anita Santesson
Musik och arrangemang: Semmy Stahlhammer
Dans och koreografi: Maele Sabuni
Beat: Mario Perez Amigo
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Lilla filmfestivalen

• 11/11-15/11
• Palladium
• Entré 20 kr/per elev

Varje skola använder sin pott av Skapande skola-pengar.
Utökat skolbioprogram kommer på vår hemsida, håll utkik!

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.

Osynliga Sue
• Palladium
• Svensk text, Tyskland, 92 min, rek ålder från 10 år
• Regi Marcus Dietrich

Sue är en tonårstjej som känner sig lite ensam. Sues mamma är 
forskare och jobbar hela tiden på labbet. När Sue och hennes 
pappa ska överraska Sues mamma på hennes födelsedag 
så får de en känsla av att de kom dit och störde henne. 
I tumulten får Sue en vätska på sig som gör henne osynlig. 
Då mamman senare blir kidnappad måste Sue ta hjälp av 
sina vänner för att rädda henne samt fånga kidnapparna.

Tito och fåglarna
• Palladium
• Svensk text, Brasilien, 73 min, från 7 år
• Regi Gabriel Bitar & André Catoto

Tioåriga Tito måste rädda världen från en hemsk sjukdom i 
en underbart animerad oljemålningsvärld som påminner om 
vår verklighet. 

Tito älskar att hjälpa sin pappa med hans uppfinningar, men 
när ett experiment går snett bestämmer hans mamma att 
han inte längre får bo hos pappan. Flera år senare bryter 
en epidemi ut och människor över hela världen insjuknar 
snabbt. Tito förstår att sjukdomen hänger ihop med människor-
nas rädsla – och att pappans uppfinning är det enda som kan 
rädda världen från att gå under. Tito och fåglarna är en un-
derbart vackert animerad saga om hur vänskap, hopp och 
mod kan rädda oss från det allra värsta.
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Stora galaxer äter stjärnorna
• Palladium
• Svenskt tal, 29 min, Barntillåten, knattefilm
• Regissör Anna Charlotte

I en galax långt långt borta, bland rymdsälar, skuggmonster 
och järnvägskaniner bor Rabbit, Lövet, Bärri & Lill-Tuffe. Till-
sammans ger de sig iväg på jakt efter sina stjärnor i rymden. 
Men i skuggornas tunnel finns stjärnglans-ätande monster. 
Det är bara om de hjälps åt som de kan klara sig hela vägen. 
Kanske de hittar sin stjärna och vågar följa den?

Huset med den mystiska klockan
• Palladium
• Svenskt text, 100 minuter , Från 11 år, åk 5-7 
• Regissör Eli Roth

Huset med den mystiska klockan” berättar den magiska 
historien om tioårige Lewis som flyttar hem till sin morbror 
som bor i ett gammalt knarrande hus med ett mystiskt 
tickande hjärta. Men Lewis nya hemstads sömniga fasad 
vaknar plötsligt upp när Lewis råkar väcka liv i de döda och 
en hemlig värld med trollkarlar och häxor uppenbaras.

Konsthallen

Foto: Juno Brandelius

Catti Brandelius – 365 porträtt av Jari
• 7/9 – 16/11
• Konsthallen

Catti Brandelius är konstnär, performanceartist och sångerska. 
Hennes utställning visar ett konstprojekt inspirerat av Picassos 
relation med Jaqueline Roque - dennes sista fru - som han 
under en period gjorde ett porträtt om dagen av. Precis som 
Picasso behövde en musa, en partner, någon som älskade 
honom och tog hand om honom - så behöver Catti också 
Jari. Han kokar hennes te, diskar kopparna, ger henne medicin, 
tvättar hennes trosor och hänger hennes kläder. 

Det vi får möta är en personlig kärleksberättelse med film, 
musik, seriestrippar, teckningar och textila verk. Brandelius 
porträtterar sin man Jari som hantverkare, grubblare och 
musiker. Hon är intresserad av att finna det lite obekväma 
och svåra i vardagen, men vill hennes modell bli utlämnad åt 
betraktaren – bli till ett undersökt objekt? 

Ämnen att samtala om utifrån utställningens innehåll: 
integritet, kärlek, könsnormer, psykisk ohälsa, att vara subjekt/
objekt, vem får bli konstnär?

Workshop i ateljén: Porträtt på enkelt sätt.
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Jan Bergerlind – Inte bara på loftet
• 30/11 – 11/1 2020
• Konsthallen

I utställningen får vi följa med in i Jan Bergerlinds fantastiska 
julvärld med snöfyllda landskap bebodda av tomtar. Motiv 
som för tankarna till Jenny Nyström, som framför allt är 
känd för bilden av tomten så som vi känner honom: med 
den röda luvan, vän med djuren och upptagen av olika sysslor 
på bondgården.

Ämnen att samtala om: Vem är tomten? Hur ser olika julfi-
randen ut? Vad har de gemensamt? 

Workshop: Tomtar! Olika tekniker beroende på gruppens 
ålder och behov.

Museet

Sammet, pärlor och galej
En dräktutställning på Nolhaga slott
• 4/5 – 3/11 2019
• Nolhaga slott
• Max 15 deltagare / tillfälle, Ca 45 min visning

Specialerbjudande för högstadiet och gymnasiet under 
perioden 9 september – 17 oktober:

Unikt tillfälle att ta del av sällan, eller aldrig, visade festkläder 
från Alingsås museums samlingar! Vi rör oss från 1860-tal 
fram till våra dagar. Alingsås historia avspeglas i berättelsen 
om de som burit kläderna. Tillverkningsprocesserna ger 
oss ledtrådar om olika tiders förutsättningar. Detaljer som 
kjollängd, hyskor eller dragkedja, är betydelsefulla för funk-
tionen men låter oss också blicka in i olika perioders livsstil 
och normer. Vi undersöker hur samhällsutvecklingen kan 
avläsas i modets skiftningar och riktar även blicken mot vår 
egen tid. 
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Hem – Alingsås som hem,
då och nu.
• Pågående utställning

Utställningen på museet belyser boende i Alingsås ur olika 
perspektiv. Vi rekommenderar besök i halvklass på grund av 
trånga utrymmen. Förslag till ämnesområden för besöket:

Högstadiet – gymnasiet:
Alingsås som hemort
2019 fyller staden 400 år. Museet ligger i Alströmerska 
magasinet som byggdes under Jonas Alströmers tid. 
Hans manufakturverk påverkade stadens utveckling under 
1700-talet. Under 1800-talet blev järnvägens utbyggnad och 
Bomullsväveriets tillkomst avgörande för den tillväxt som 
fortsatte under stor del av 1900-talet. Vitt skilda människoöden 
har givetvis utspelat sig under dessa tider, utifrån museiföre-
målen närmar vi oss några av dem.

Workshop: fördjupning i museitexter som eleverna får jobba 
med och presentera under besöket.

Foto: Josefin Cowie

Mellanstadiet och högstadiet:
Mitt hem – min borg?
Vad är det som utgör ett hem? Att ha en bostad kan be-
traktas som en mänsklig rättighet, men genom historien 
har människor behövt fly eller flytta från sitt hem. Detta har 
också märkts genom tiderna i Alingsås historia, visningen 
tar upp både perioder då människor gett sig av och perioder 
då människor kommit hit. Några har hittat en ny trygghet, 
andra har fortsatt vidare. Vi tittar på några filmade intervjuer 
där samtida personer berättar vad som är viktigt för dem i 
hemmet och tittar runt bland de utställda museiföremålen – 
vad är det som får oss att känna oss hemma?

Workshop: värderingsövningar på tema mänskliga rättigheter, 
med FN:s barnkonvention som utgångspunkt.

Lågstadiet:
Hemma förr
Hur var det att vara barn i Alingsås för ungefär 100 år sedan?
Innan rinnande vatten och elektricitet fanns i alla hem, innan 
bilar och bussar körde omkring på gatorna. Vi tittar på foton 
och föremål från den tiden och funderar över hur barnens 
vardag kan ha sett ut.

Workshop: vi tillverkar själva en enkel leksak.

Förskola:
Det var en gång...
Vi tittar på och undersöker några saker från förr. Hur använ-
des de? Gör vi på annat sätt nu för tiden? Barnen får höra 
en saga som anknyter till föremålen och sedan själva leka 
berättelsen.
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Biblioteket

Årets bokskörd
• 14 /11, kl 17.30 
• Anmälan till barnungabibliotek@alingsas.se

Alla pedagoger bjuds in till årets bokskörd. Ta del av  årets 
utgivning av barnlitteratur med fokus på Hcf, Hcg samt fak-
taböcker. Kom och inspireras av nya böcker .

Inspirationsdag för förskolepersonal
• 11/9, kl. 9
• Karin Boye – rummet  Alingsås kulturhus
• Anmälan till barnungabibliotek@alingsas.se

All förskolepersonal bjuds in till en dag där vi inspirerar 
varandra kring böcker och läsning. Varför ska man läsa för 
barnen? Hur gör man en sagostund? Få ett smakprov av 
nya bilderböcker. 

Kura gryning 
– Nordiska litteraturveckan
• 11/11 kl. 9 och 10.30
• Kulturhuset

Kom och kura gryning med oss! Lyssna till berättelsen om 
när Pippi Långstrump firar födelsedag. Anmälan för förskolor 
via barnungabibliotek@alingsas.se

Sagostunder
• Fredagar kl. 10.30 13/9 – 29/11
• Alingsås kulturhus, Lilla scenen
• Ålder 3-6 år. 30-40 min.
• Boka via barnungabibliotek@alingsas.se

Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och en annan 
sång och ramsa. Som förskola anmäler ni er om ni vill 
komma, max 5 barn/avdelning och tillfälle. Det finns även 
möjlighet att boka en egen sagostund för hela förskoleav-
delningen.

Tomtesagor 6/12 kl. 10.30
Alingsås kulturhus, konsthallen

Julsagostund 29/11 kl. 10.30
Alingsås kulturhus, Stora scenen
Kom gärna utklädd!
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Föräldramöten
En barnbibliotekarie kan komma och delta på föräldramöten 
på förskolan. Skicka förfrågan till:
barnungabibliotek@alingsas.se

Bokkassar
Förskolor i Alingsås kommun är välkomna att beställa bok-
kassar med pek- och bilderböcker. Ange gärna om ni har 
några speciella önskemål. När kassen är klar för avhämtning 
hör vi av oss. Beställ bokkassen 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.

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 bokcirkelkas-
sen finns 6 böcker av samma titel med 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. 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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Det här erbjuder vi 
barn och unga efter skoltid:
Bokklubbar
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den 
bok vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar.

Bokklubben 7-9 år
Onsdagarna 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 kl. 14.30
Alingsås kulturhus, Barnavdelningen
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 10-12 år
Torsdagarna 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 kl. 15.30
Alingsås kulturhus våning 3, Studion
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 13-16 år
Torsdagarna 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 kl. 15.30
Alingsås kulturhus, unga vuxna-avdelningen
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 16-19 år+
Torsdagarna 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 kl. 17-18
Alingsås kulturhus, unga vuxna-avdelningen
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Ungdomscafé
Onsdagarna 25/9, 30/10, 27/11 kl. 18
Mer info på alingsaskulturhus.se och våra sociala medier

Höstlov

TEMA RYMDEN
Under hela veckan kan du gå tipspromenad på tema rymden 
eller delta i en Lennart Hellsing-tävling. Fina priser utlovas! 
Kom gärna utklädd! Allt är gratis!

Take Off! - rymdboktips
för barn och unga
• 28/10 kl. 14
• Alingsås kulturhus, Stora scenen

Kom och få raketrykande boktips på tema rymden.
Vi bjuder på festis och bulle och berättar om veckans program.

Gör ditt eget solsystem
• 29/10 start kl. 10 & 11.30
• Alingsås kulturhus, ateljén, från 8 år

Vet du i vilken ordning planeterna ligger i och hur många 
månar Jupiter har? Kom och skapa ett solsystem som du 
sen får ta med dig hem! Föranmälan till respektive tillfälle:
barnungabibliotek@alingsas.se
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Film: Upp i det blå
• 30/10 kl. 10 & 14
• Museet plan 4
• Barntillåten, 82 min, Sverige

Pottan är åtta år gammal och blir avsläppt av sina föräldrar 
vid ponnylägret där hon ska spendera en tid av sommaren. 
Det är bara det att det visar sig att ponnylägret inte alls är 
ett ponnyläger utan ett skrotupplag där det figurerar en 
massa konstiga typer. 

Gratisbiljetter hämtas på kulturhuset från måndagen den 
28/10 kl 10. Begränsat antal biljetter finns.

Sagostund - rymden
• 1/11 kl. 10.30
• Kulturhuset, Stora scenen

Kom gärna utklädd! Förskolor måste anmäla sitt deltagande 
till barnungabibliotek@alingsas.se, max 5 barn/avdelning.

Intergalaktiska rymdbyrån 
för underliga mysterier och piratbestyr
• 31/10 kl. 15–16 författarbesök kl. 16–17 workshop
• Kulturhuset, Stora scenen
Träffa Alingsåsförfattaren Camilla Linde, skaparen till Snack 
Parrow-böckerna. Hon besöker oss för att berätta om sina 
böcker och sitt arbete. Efteråt startar en workshop där vi 
tillsammans skapar en miniserie. Författarbesöket är öppet 
för alla men föranmälan krävs för workshopen: 
barnungabibliotek@alingsas.se



Kontakt
Alingsås kulturhus
Södra Ringgatan 3 
reception 0322–61 60 90

Alingsås bibliotek
Södra Ringgatan 3 
vuxenavdelning 0322–61 66 00
barnavdelning 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

Följ oss på Instagram

@alingsaskulturhus

@alingsaskonsthall

@alingsasmuseum

Besök oss på:
alingsaskulturhus.se
facebook.com/alingsaskulturhus


