BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED
PROGRAM
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Bjärreds bibliotek
Från 3 år. Ingen föranmälan.
Vi träffas följande tisdagar kl. 15.00:
24 januari - Vintersagor
31 januari
7 februari - Mumsiga sagor
14 februari
28 februari - Syskonsagor
7 mars
14 mars - Sagor om hjältar
21 mars
28 mars - Fågelsagor
4 april
18 april - Prinsar och prinsessor
25 april
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SAGOSKOJ!
Lomma bibliotek
Följ med Saga och Vilda Hilda in i
sagornas förtrollade värld. Från
3 år. Ingen föranmälan. Vi träffas
följande fredagar kl. 9.30:
3 februari
17 februari
3 mars
17 mars
31 mars
13 april (obs! Skärtorsdag)
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BIO PÅ BIBBLAN
- bibliotekens egen filmklubb

Om du vill se film på biblioteket måste du vara medlem i vår filmklubb.
Medlem blir du genom att anmäla dig hos oss. Mer information om
filmklubben samt vilka filmer som visas under våren hittar du på
biblioteket. Begränsat antal platser till filmvisningarna. Du kan anmäla
dig tidigast 14 dagar innan!

Bjärreds bibliotek

Lomma bibliotek

Lördag 14 januari kl. 11.15
Lördag 21 januari kl. 11.15
Lördag 11 februari kl. 11.15
Måndag 20 februari kl. 10.30
Måndag 20 februari kl. 13.00
Tisdag 7 mars kl. 18.00
Lördag 11 mars kl. 11.15
Onsdag 12 april kl. 10.30
Onsdag 12 april kl. 13.00

Lördag 21 januari kl. 13.00
Lördag 4 februari kl. 13.00
Måndag 20 februari kl. 10.30
Onsdag 22 februari kl. 13.00
Lördag 4 mars kl. 13.00
Lördag 18 mars kl. 13.00
Lördag 1 april kl. 13.00
Måndag 10 april kl. 13.00
Onsdag 12 april kl. 10.30
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Bio på bibblan

Filmklubben Bio på bibblan visar film på biblioteken!
Måndag 20 februari kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Måndag 20 februari kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)
Måndag 20 februari kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)
Onsdag 22 februari kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)

Lär dig koda (9-12 år)

Testa på att programmera ditt eget datorspel tillsammans med it-företaget
Jayway i Malmö. För dig som är nybörjare.
Tisdag 21 februari kl. 10.00-12.00 Lomma bibliotek
Tisdag 21 februari kl. 14.00-16.00 Bjärreds bibliotek

FIFA 17 - turnering (7-10 år)

Kom och utmana dina vänner i en tv-spelsmatch!
Onsdag 22 februari kl. 15.00-17.00 Bjärreds bibliotek
Torsdag 23 februari kl. 13.00-15.00 Lomma bibliotek

Bokkampen (3-6 år)

Välkommen till bibliotekets mästerskap i bokliga sporter! Det blir kast med
liten bok, bokbalans, boktornsbyggande och annat skoj. Dessutom bjuds det
på sportiga sagor, goda hurtbullar och läskande sportdryck!
Torsdag 23 februari kl. 12.30-14.00 Bjärreds bibliotek
Fredag 24 februari kl. 13.00-14.30 Lomma bibliotek
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Begränsat antal platser. Anmäl dig till lovaktiviteterna fr.o.m. 1 februari!

å
p
l
Ku

PÅSKLOVET!

Bio på bibblan

Filmklubben Bio på bibblan visar film på biblioteken!
Måndag 10 april kl. 13.00 Lomma bibliotek (barntillåten)
Onsdag 12 april kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Onsdag 12 april kl. 10.30 Lomma bibliotek (från 7 år)
Onsdag 12 april kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)

Påskpyssel (från 4 år)

Kom och pyssla med oss. Fjädrar, kulor och annat skoj fixar vi!
Drop-in, ingen anmälan behövs!
Tisdag 11 april kl. 13.00-15.00 Bjärreds bibliotek
Tisdag 11 april kl. 13.00-15.00 Lomma bibliotek

Explosias äggsperimentkväll (7-11år)
Den knasiga uppfinnaren Explosia har blivit bestulen på sin bästa
robot och nu behöver hon hjälp med att uppfinna en ny. Hennes labb
är dessutom fyllt med fällor mot inbrottstjuvar, så uppdraget är lite
komplicerat. Är du redo att anta utmaningen?
Onsdag 12 april kl. 18.00-19.30 Lomma bibliotek

Påsksagostund (3-6 år)
Påskkärringarna Saga och Vilda Hilda läser påsksagor och tar dig med på
en magiska resa... kanske till Blåkulla?
Torsdag 13 april kl. 10.00 Lomma bibliotek
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LÄSEKLUBBAR

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Testläsare!

Testläsargrupperna fortsätter att träffas under vårterminen! Vi träffas
onsdagar kl. 15.00-16.00 för dig i 3:an och kl. 16.15-17.00 för dig i 2:an
den 8 februari, 8 mars, 5 april och avslutning den 3 maj. Det kan
eventuellt finnas platser kvar - fråga på biblioteket!

Bokfika åk 4-6

Bokfika för dig som går på mellanstadiet och som älskar att läsa! Vi träffas
på Bjärreds bibliotek följande torsdagar kl. 15.30-16.30: 9 februari, 9 mars,
6 april och 11 maj 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 åk 7 och uppåt

Vår katastrofala bokklubb fortsätter i vår. 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 mellan kl. 18.00-ca 19.30: 8 februari, 8 mars, 5 april och 10 maj.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du vill vara med!

LOMMA BIBLIOTEK
Läseklubb för dig 10-13 år

Vi träffas två eftermiddagar under våren (27 januari och 10 mars kl. 15.3016.30) och tipsar varandra om bra böcker. Lite fika blir det också! Vill du vara
med? Kontakta biblioteket eller ditt skolbibliotek!

Foto: P-fotography/Shutterstock.com

Krokodilkonserter
FÄRGERNA

Söndag 12 februari kl 15.00
Lomma Folkets Hus
Målgrupp: 2-5 år
En humorfylld musik-, dans- och teaterföreställning om
tolerans och allas lika värde. Tre figurer i tre olika färger möts.
En kommunicerar genom musik, en genom röst och en genom
rörelse. Total förvirring uppstår. Figurerna blir tvungna att hitta
nya vägar att kommunicera med varandra.
Medverkande: Eva Ekengren, Simon Lussi och Olivia Longo

RESOR ÖVER VATTEN

Lördag 18 februari kl 15.00
Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Målgrupp: 3-6 år
MSO-Nalle på ger sig ut på turné. Nalle står vid havet och
tänker på alla de som har rest långt. På vågor och vatten,
längtan och flykt. Var ligger hemma när man inte kan stanna på
den plats som alltid har varit hemma? Hur låter musiken som
blir ett hem att ta med sig? Ta med din egen nalle – och gärna
fler om ni vill skänka till Nalle-lösa barn som nyligen kommit till
Sverige. Insamling i samarbete med Röda Korset. Produktionen
är ett samarbete med Malmö Symfoniorkester.
Medverkande: Ali Sabah och Natalie Eriksson

Biblioteket i Bjärred har dessa lördagar öppet kl 11–15,
så kombinera gärna konserten med ett biblioteksbesök!

BILJETTER À 50 KRONOR SÄLJS PÅ BIBLIOTEKEN

Våren 2017
DOCKEDANSEN

Söndag 5 mars kl 15.00
Lomma Folkets Hus
Målgrupp: 3–6 år
Musikäventyr med svensk och amerikansk folkmusik. Följ med
på en resa ut över Atlanten, en färd lindad i sång, musik, lek
och dans. Efter tre veckor till havs kliver vi i land i Amerika, där
vi bland annat lär oss att tala engelska och spela på en pilbåge.
Det blir ett hejdundrande äventyr!
Medverkande: Anders Larsson, Maria Larsson och Ross Sutter

JAZZKATTSVÄNG

Lördag 11 mars kl 15.00
Hörsalen, Biblioteket Bjärred
Målgrupp: 3–8 år
Svängigt musikkalas med Swing Tarturo! Följ med oss på vår
sköna, swingiga resa och sjung med i vår eko-kör. Häng med till
Cirkus Tarturo och till Potatislandet. Har du träffat Jazzfarmor?
Och kan du klura ut hur en spindel dansar?
Medverkande: Julia Stokes, Christoffer Alehed, Anton Stokes
och Johan Bengtsson

Krokodilkonserterna arrangeras
av Kultur & Fritidsnämnden
i samarbete med Musik i Syd

ANNAT SKOJ
I VÅR!

Bibliotekspoesi

24-29 april på biblioteken i Lomma och Bjärred
Söndagen den 23 april är det Väldsbokdagen och det firar vi på biblioteken
hela veckan därpå! Kom till oss och skapa dina egna dikter. I vår poesihörna
hittar du papper, saxar, klister och framförallt ORD! Varmt välkomna!

Tävlingar
Ny tävling varje månad på biblioteken - med chans att vinna fina bokpriser!

En bok vid havet
Missa inte bibliotekens blogg En bok vid havet. Här tipsar vi som jobbar med
barn- och ungdomslitteratur på biblioteken i Lomma kommun om läsvärda
barn- och ungdomsböcker.
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SOMMAR!

Sommarboken 2017 - Kick-off!
Tisdag 13 juni kl. 12.00 Lomma bibliotek
Nu går startskottet för Sommarboken 2017! Vi samlas utanför stora ingången
för en festlig invigning av årets sommarläsning. Det blir ballongsläpp, fika,
häftesutdelning och naturligtvis massor av boktips! Varmt välkomnna! Ingen
anmälan behövs.
Tisdag 13 juni kl. 12-14 Bjärreds bibliotek
Hämta sommarbokenhäftet efter skolavslutningen. Då finns barnbibliotekarierna på plats i biblioteket och boktipsar dig gärna. Dessutom
bjuds det på fika!

Sommar i sagans tecken
I sommar blir det sagotema på biblioteken. Besök vår utställning och testa
vad du kan om sagor i vår kluriga tävling. Sagolikt fina priser att vinna!

Sommarbokenkalas

Söndag 20 augusti kl. 13.00 Lomma bibliotek
Söndag 20 augusti kl. 15.00 Bjärreds bibliotek
För dig som är med i Sommarboken 2017. Missa inte vårt skojiga kalas! Det blir
fika, utlottning av hemliga vinster och en spännande överraskning. Begränsat
antal platser. Anmäl dig på biblioteket.
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2017

Läs 6 böcker i sommar
och du får en bok!
START 13 juni - SLUT 21 augusti
FÖR DIG SOM LÄSER SJÄLV

Biblioteken i Lomma & Bjärred

