Live på bio: Semiramis

BIBLIOTEKEN I
Lomma & Bjärred

Program

Barn
& Unga

HÖSTEN 2018

Bio på bibblan
LOMMA BIBLIOTEK
Lördag 15/9 kl. 13.00
Lördag 29/9 kl. 13.00
Lördag 13/10 kl. 13.00
Måndag 29/10 kl. 13.00
Tisdag 30/10 kl. 10.30
Lördag 10/11 kl. 13.00
Lördag 24/11 kl. 13.00
Lördag 8/12 kl. 15.00
Torsdag 3/1 kl. 13.00

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Lördag 15/9 kl. 13.00
Lördag 13/10 kl. 13.00
Onsdag 31/10 kl. 10.30
Onsdag 31/10 kl. 13.00
Lördag 10/11 kl. 13.00
Lördag 24/11 kl. 13.00
Lördag 8/12 kl. 13.00

Bio på bibblan - bibliotekens egen filmklubb för barn och unga
Om du vill se film på biblioteket måste du vara medlem i vår filmklubb. Bli
medlem genom att anmäla dig hos oss. Mer information om filmklubben
samt vilka filmer som visas under hösten hittar du på biblioteket. Begränsat
antal platser till filmvisningarna. Du kan anmäla dig tidigast 14 dagar innan!

FRÅN 3 ÅR

Drop-in!
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BIBLIOTEKEN!

Lomma bibliotek

Bjärreds bibliotek

Vi träffas följande fredagar
kl. 9.30-10.00:

Vi träffas följande tisdagar
kl. 15.00-15.30:

14 september
28 september
12 oktober
26 oktober
9 november
23 november
7 december

18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november

Foto: Shutterstock.com

HÖSTENS
KLUBBAR!

Bokfika för dig 8-10 år (Lomma bibliotek)

Vi träffas fyra eftermiddagar under hösten (5 september, 3 oktober, 7 november
och 5 december kl. 15.30-17.00) och tipsar varandra om bra böcker och fikar lite.
Vill du vara med? Anmäl dig på Lomma bibliotek eller ditt skolbibliotek!

Vi söker testläsare! (Bjärreds bibliotek)

För dig som går i årskurs 2 eller 3 och gillar att läsa. Du får låna särskilt utvalda,
lite nyare böcker och sedan pratar vi om böckerna och fikar såklart. Vi träffas
onsdagarna 26 september, 24 oktober och 28 november kl. 15.15 -16.15.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du vill vara med!

Bokfika åk 4-6 (Bjärreds bibliotek)

Bokfika för dig som går på mellanstadiet och som älskar att läsa! Vi träffas på
Bjärreds bibliotek följande torsdagar: 20 september, 18 oktober och 15 november
kl 15.30-16.30 och ger varandra boktips, pratar om böcker och fikar lite. Ibland
pysslar vi också. Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du vill
vara med!

Vår katastrofala bokklubb (Bjärreds bibliotek)

Vår katastrofala bokklubb är bokfika för dig som går på högstadiet eller gymnasiet.
Vi tipsar varandra om böcker och pratar om allt mellan himmel och jord. Och så
fikar vi. Det brukar bli en himla massa bra boktips och boksnack! Vår katastrofala
bokklubb träffas följande onsdagar: 19 september, 17 oktober och 14 november
kl 18.30-ca 20.00. Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du
vill vara med!
Foto: Shutterstock.com
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Pjäsen om Bollen, Bilen och Lampan
Teater Sagohuset besöker biblioteken med sin pjäs Max. Föreställningen
handlar om Bollen, Lampan och Bilen men också om Orden, Färgerna och
Melodin! Det handlar om mitt och ditt, här och där och dumma saker
som inte gör som man vill.
Barbro Lindgrens igenkännande träffsäkerhet och humor gestaltas av en
dansare, en musiker och en skådespelare. I Minna Krooks sinnliga regi
levandegörs Max magiska värld och vardagliga bestyr! För barn 1-3 år.
Lomma bibliotek:
Söndag 16 september kl. 15.00 och 16.30
Bjärreds bibliotek:
Lördag 29 september kl. 15.00 och 16.30

FRI
ENTRÉ!

Begränsat antal platser, biljetter hämtas på biblioteken 14 dagar innan!

Foto: Ilkka Häikiö

Live på bio: La Bohème

HÖSTLOVS-

KUL

Bio på bibblan

Måndag 29 oktober kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)
Tisdag 30 oktober kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)
Onsdag 31 oktober kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Onsdag 31 oktober kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteken fr.o.m. 1/10!

Skapa din egen skräckfilm - Animationsworkshop med
Dancing Animation
Tisdag 30 oktober kl. 14.00-17.00 Bjärreds bibliotek
Onsdag 31 oktober kl. 14.00-17.00 Lomma bibliotek

Kom och prova att animera! Att animera betyder att göra någonting levande.
Tillsammans i grupper skapar vi figurer, bakgrunder och berättelser. Kom och ge liv
till din figur! Filmpedagogerna Mia Hulterstam och Cecilia Actis från Dancing
Animation är på plats för att lära ut. För barn 7-12 år.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteken fr.o.m. 1/10!

FörSkräckligt pyssel

Torsdag 1 november kl. 12.30-14.30 Bjärreds bibliotek

Kom till bibblan och pyssla rysliga saker. Men först börjar vi med att läsa några
ruskiga sagor. Lite läskig fika dukas också fram. För barn upp till 6 år och medföljande vuxen. Drop-in!

Myter & Monster - En ruskig sagostund för dig 9-99 år

Torsdag 1 november kl. 14.00 Lomma bibliotek
Fredag 2 nov kl. 14.00 Bjärreds bibliotek

Vill du höra om antikens fruktansvärda monster och om de modiga hjältar som
vågade trotsa dem? Och såklart om de hämndlystna gudinnorna och avundsjuka gudarna som inte kunde låta bli att göra livet surt för människorna. Drop-in!

Dr Hux

Torsdag 1 november kl. 18.30 Bjärreds bibliotek
Fredag 2 november kl. 18.00 Lomma bibliotek

Kom och upplev blodisande trollerikonster tillsammans med Dr Hux. Från 7 år.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteken fr.o.m. 1/10!
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Julkul för hela familjen
Lördag 1 december kl. 11-15 Bjärreds bibliotek
Lördag 8 december kl. 11-15 Lomma bibliotek
Kom i julstämning med oss på biblioteken. Det blir tävlingar
och aktiviteter för både stora och små. Vi bjuder på dryck och
pepparkakor!
Hållpunkter under dagen på Bjärreds bibliotek:
11.00-12.30 Julpyssel, drop-in
13.00 Julexperiment (begränsat antal platser, anmäl dig fr.o.m. 17/11)

Hållpunkter under dagen på Lomma bibliotek:
11.00-15.00 Julpyssel, drop-in
13.00 Julexperiment (begränsat antal platser, anmäl dig fr.o.m. 24/11)
15.00 Julfilm (begränsat antal platser, anmäl dig fr.o.m. 24/11)

Varmt välkomna!
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Vinterboken
Julen är trevlig på många sätt - inte minst för att man då har
chansen att läsa sig till en bokvinst på biblioteken. För varje
bok du läser ökar chansen att vinna. Vinterboken pågår
21 dec-31 jan på biblioteken i Lomma och Bjärred.

Julfilm
Lördag 8 december kl. 13.00 Bjärreds bibliotek
Torsdag 3 januari kl. 13.00 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser. Anmäl dig tidigast 14 dagar innan.

Julutställning på Bjärreds bibliotek
Julutställning skapad av Bjärredselever i årskurs fyra 1 dec-12 jan.
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