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Foto: Martin Skoog

Teater

Boka teater, musik och film på evenemang@alingsas.se  
Information 0322 616 364, 616 590

Äta själv
Torsdag 28 september, kl 9.30 och kl 10.45
MolièreEnsemblen, 2 år - F1
Speltid: 30 minuter, entré 30 kr.
Hemsjö församlingshem, Hemsjö

Denna föreställning är för de allra minsta om stolthet och om att lyckas med någonting som 
är väldigt svårt! Att äta själv kan vara svårt i början, speciellt när köttbullarna rullar iväg och 
spagettin bokstavligen slingrar sig. När mjölken inte vill vara kvar i mjölkglaset. Och för att 
inte tala om besticken som har helt andra planer än att hjälpa till att få maten in i munnen. 
Middagen eskalerar i rena cirkusen men till slut hamnar den ostyriga maten på gaffeln.

Medverkande: Amanda Jansson och Thomas Eriksson
Regi: Ann-Christine Magnusson
Samarr: Alingsås Teaterförening
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Foto: Åsa Holtz

Boka in ett skolbesök med en barnbibliotekarie som tillsammans med eleverna lekfullt analyserar 
originalboken ”Lova! sa Smulan”, som uppföljning av teaterbesöket. Biblioteket ligger mitt emot museet 
där föreställningen spelas. Info: barnungabibliotek@alingsas.se

Lova! sa Smulan - en dansant saga på 
svenska och arabiska
Tisdag 17 oktober kl 9 och kl 12
Teater Kurage, 3 år - F1
Speltid: 30 minuter, fri entré för F1
Alingsås museum, plan 4
Centralt betalt av Skapande skola för F1. Obs! övriga: entré 30 kr

Lova! säger Smulan. Men många gånger håller inte Pappa vad han lovat. Som när han 
lovar Smulan att hon ska få precis det hon önskar i affären. 
Varför lovar vuxna saker de inte kan hålla? Varför har man spott om man inte får spottas?  
Moni Nilsson, författaren bakom succéböckerna om Tzatsiki, har skrivit en rolig bok för de 
yngre om pappalovningar. Denna dansanta och flerspråkiga sagoteater tilltalar alla sinnen 
och varvar svenska med arabiska på ett lekfullt sätt.

Medverkande: Yasmina Ould El Kabla
Regi: Rebecca Alverfors och Charlotta Grimfjord Cederblad 
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Var är mitt hem?
Fredag 20 oktober, kl 12
Riksteatern, årskurs 8 - gymnasiet
Speltid: 90 minuter, fri entré!
Alströmerteatern
Centralt betalt av Skapande skola för årskurs 8-9. Obs! gymnasiet: entré 30 kr

En sann historia om lycka, krig, flykt och hopp, berättad av huvudpersonen Danjin Malinovic. 
Om hur hans lyckliga uppväxt i det forna Jugoslavien fick ett brutalt slut när inbördeskriget 
bröt ut. Med egna ord och bilder, och med varm humor tar han med oss på sin flykt som går 
via ett korrupt Moskva till Sverige där det visar sig att allt inte blir som han har tänkt sig. Här 
tvingas han att leva som illegal. Han är bara ett barn. Ta del av hans historia som pendlar 
mellan skratt och allvar utan att lämna någon i publiken oberörd.

Medverkande: Danjin Malinovic
Regi: Michael Cocke
Samarr: Alingsås Teaterförening

Boka in ett skolbesök med museipedagog på museets nyöppnade utställning ”Hem – Alingsås som 
hem, då och nu” om uppföljning av teaterbesöket. Vid besöket disku- terar vi flykt och flytt under olika 
perioder och funderar kring vad det kan innebära för individ och samhälle. Info: ylva.sillen@alingsas.se

Foto: Anna Huerta
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Musikteater

Foto: Josefine Bäckström

Musikteater: Åååå snälla följ mig <3<3<3  
– musikal om fans, grupptillhörighet och feminitet 
Onsdag 22 november, kl 10.30 och kl 13
Riksteatern, årskurs 4-6 
Speltid: 70 minuter, fri entré!
Ängaboskolans gymnastiksal  Centralt betalt av Skapande skola
 
Denna musikal utforskar idoldyrkan och dess betydelse för kärlek, gemenskap och 
kreativitet. Vi får känslan av en naturupplevelse! Av att stå högt uppe på ett berg och se ut 
över världen. Känslan av odödlighet och evighet som strömmar som kolsyra genom blodet. 
Känslan av att älska gränslöst och av att kasta sig ut, och bli fångad. Att bli upptagen av ett 
kollektiv, vara del av någonting stort och förlora sig själv i en ocean av längtan. Att hitta sig 
själv genom andra och att vara starka tillsammans.
 
Medverkande: Nina Jeppsson, Victor Morell, Stina Nordberg
Regi: Isabel Cruz Liljegren och Saga Björklund Jönsson
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Boka också workshop i ateljén där vi skapar med återbruksmaterial!

Det stora äventyret
Fredag 8 december, kl 9.30 
Teater Jaguar, årskurs F - 3
Speltid: 30 minuter, entré 30 kr
Palladium

Denna optimistiska teatershow är rik på 
komiska infall och excentriska figurer. I lek-
full regi av Ika Nord berättas en spännande 
saga om fantasins kraft. En liten jaguar på 
flykt måste övervinna sin rädsla, korsa ett 
hav och besegra en hydra. Men hur får en 
mod, kraft och ork att bekämpa en hydra? 
Och vad är en hydra? Fantasi är en magisk 
medicin! Medverkande: Viktoria Folkesson, 
Louise Juliusson, Emil Klingvall och Torben 
Sigelius Kulin
Regi: Ika Nord

Alingsås konsthall

Utställning: Rumsligheter och andra hemligheter
23/9 2017-13/1 2018

Konstnären Michael Johansson gör installationer på ett humoristiskt sätt som får oss att 
reflektera över vårt samtida pryl- och konsumtionssamhälle. Är det oss själva vi vill visa upp i 
denna mängd materia? Ger den oss trygghet? Är det verkligen bekvämt så här? Konstnärens 
skulpturer är gjorda av välbekanta vardagsobjekt och kan väcka både slumrande minnen 
och framtida oro. Här finns mycket att reflektera över och visningens diskussion kommer 
förutom att behandla det konstnärliga även att beröra konsumtion och hållbarhet i samhället.
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Film

Filmfestival för barn och unga på Palladium
Måndag till fredag 2/10- 6/10 

Peter och draken Elliott
Regi: David Lowery

Captain Fantastic
Regi: Matt Ross

inbjuder vi till en skolbiovecka med filmvisningar, önskefilmer och upptåg. Fullständigt 
program kommer vecka 36. Samarr: ARF Antirasistiska filmdagar
Några godbitar ur repertoaren:

Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen
Regi: Rasmus A Sivertsen
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Alingsås museum

Alingsås museum
Den 7 oktober öppnar museets nya utställning: Hem –  om Alingsås som hem, då och nu. 
Ämnen för visningar och nivån anpassas efter din grupp:

Bostad – en rättighet? Människor kan bo på många olika sätt. Vi tar avstamp i FN:s barn-
konvention: ” Alla ska ha rätt till en bostad”. Vad innebär det? Vad är en bostad? Vad är att 
”känna sig hemma”? I utställningen möter vi människor som bor på flera olika sätt. Vi gör 
värderingsövningar och diskuterar vår egen syn på boende.

Konsumtion, hållbarhet och identitet 
Vilka föremål har människor haft i sina hem genom tiderna? Varför har vi saker som inte är 
nödvändiga. Gammalt och nytt , fint eller fult - varför tycker vi om en sak? Vad är det som 
måste finnas i ett hem? Vi diskuterar varför slänga, samla och återbruka – även i historiska 
och globala perspektiv.

Att bo i Alingsås? Snart fyller staden 400 år. Vad har lockat människor hit genom histori-
en?Vilka möjligheter har funnits att leva och försörja sig här? Varför har människor flyttat 
härifrån? Vilka är alingsåsarna idag? Vilka möjligheter hoppas vi på för framtiden? 

Boka klassbesök på museum och konsthall
Visningar ges för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenstuderande följande tider: måndag 
-torsdag kl 8.30 -16. En diskussionsbaserad visning tar cirka 45 minuter, med  workshop cirka 90 
minuter. Besöken är gratis för skolor inom Alingsås kommun. OBS! Sänd förfrågan om bokning 
med e-post till ylva.sillen@alingsas.se

Vi lägger även upp projekt med en serie besök och workshops utifrån dina önskemål.
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Alingsås bibliotek

Boka ett klassbesök på biblioteket
Under läsåret 2017-2018 är alla klasser i årskurs 2, 4 och 6 välkomna till bibliotekets barnav-
delning på Alingsås Kulturhus där en bibliotekarie presenterar biblioteket, pratar om läsning 
och hjälper er att låna. Besök gärna biblioteket med en klass oavsett ålder närhelst bibliote-
ket är öppet. Boka tid: barnungabibliotek@alingsas.se, Föreslå gärna tider när ni kan.

Förskoleklasser
Vi bjuder in alla kommunens 6-åringar till ett spännande biblioteksbesök. Under besöket 
visar vi barnavdelningen, bokleker och delar ut en gåvobok. Då kan också eleverna få 
lånekort. Inbjudan och mer information kommer till höstterminen. 

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 biblioteken. 
Tjänsten är gratis. Boka tid på närmaste bibliotek. Alingsås bibliotek: 0322 616 601, 
Ingareds bibliotek: 0322 50776, Sollebrunns bibliotek: 0322 616 110 
 
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, oavsett vilket 
språk du talar.
 
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 0322 616 601.

Kapprumsbibliotek
Varje förskola kan låna kapprumskassar (begränsat antal). 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.

Sagostunder
I september startar vi våra sagostunder på fredagar kl 10. Som förskola kan ni komma 
med 5 barn/tillfälle (OBS! Föranmälan). Under hösten har ni även möjlighet att boka 
sagostund för hela förskoleavdelningen, bokas via barnungabibliotek@alingsas.se
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För unga efter skoltid

Biblioteket  
 
Bokklubben 10-12 år
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den bok vi alla läst, tipsar varandra om 
bra böcker och fikar.  
Torsdagarna 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 Alingsås Kulturhus/Biblioteket plan 3. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 12-14 år
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den bok vi alla läst, tipsar varandra om 
bra böcker och fikar.
Torsdagarna 7/9, 5/10, 2/11, 30/11 
Alingsås Kulturhus/Biblioteket plan 3.
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokcirkel 13-16 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar och samtalar om stort och smått. 
Torsdagar 7/9, 5/10, 3/11 (Harry Potter-kväll) och 7/12, kl 15.30-17 i Unga vuxna 
avdelningen, Alingsås Kulturhus/Biblioteket. Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se

Bokcirkel 16-18 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar och samtalar om stort och smått. Fredagar 8/9, 6/10, 
3/11 (Harry Potter-kväll) och  8/12, kl 15 -17 i Alingsås Kulturhus/Unga vuxna avdelningen.
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se
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Om ni är nyfikna på fler kulturpedagogiska program för hösten 2017, där ni kan använda er 
pott av Skapande skola pengar, välkomna att kontakta oss på: evenemang@alingsas.se 

Museet

Kreativt ungdomscafé + workshop med vissa undantag på Kulturhuset
Onsdagar 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 1/11- höstlovsworkshop med Ikkan, 6/12 kl 16-19
Alingsås museum, Plan 4, Lilla Torget
Cafékvällar av och med unga. Varje tillfälle har ett eget tema med workshop eller föredrag, 
och utifrån det skapar vi roliga saker tillsammans med gratis fika. I samarbete med 
Alingsås bibliotek, Hälsonavet, Integrationsavdelningen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Håll utkik efter info om våra teman på vår uppdaterade Facebooksida ”Kreativt 
ungdomscafé - Alingsås museum” www.facebook.com/KreativtUngdomscafe

Höstens stora SuperOnsdag
Onsdag 22/11, kl 17-21
Denna onsdag flyttar Arena Elva in på Kulturhuset och bjuder på spännande gäster, 
workshops och show. Kom och umgås, läs bra tidningar och böcker. Arbeta med fritt ska-
pande utifrån egna idéer i den öppna ateljén, testa att stå på scen, eller skapa själv det du 
tycker, tänker och vill. Fri entré och alla är välkomna. Mer info i separat program!

Foto: Thereze Almström
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Information

Frågor och funderingar som berör skolprogrammet?  
Kontakta birgitta.westergren-lenken@alingsas.se

Alingsås bibliotek 
Södra Ringgatan 3, 0322–616 600 

Alingsås museum 
Lilla Torget 1, 0322–616 596

Palladium 
Nygatan 18, 0322–616 595

Arena Elva 
Rektorsgatan 11, 0322-616 181

Alingsås Kulturskola 
Rektorsgatan 9, 0322-616 365

  
www.alingsaskulturhus.se

Foto: Jörgen Björme

Reservation för eventuella ändringar


