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Kulturprogrammet hösten 2022 
Kulturprogrammet för förskolor, familjedaghem och skolor innebär att alla fyra- 
och femåringar och elever i åk F–9 är garanterade att ta del av ett kvalitativt 
kulturutbud, med minst en kulturupplevelse per läsår. Det gäller barn och elever 
i både kommunala och fristående verksamheter.

Kulturutbudet består denna höst av dans, nycirkus, konserter, film, sagostunder 
och konstvandringar. Utöver det program som är fastställt för respektive förskola/
familjedaghem/skola erbjuds även en del valfria aktiviteter under Barnkultur-
veckan, som pågår 3–8 oktober. Passa på och var en heldag på Knivsta Centrum 
för idrott och kultur (CIK) och upplev kultur i olika former! Läs mer om aktivitet-
erna längst bak i denna folder samt se där hur bokning går till – först till kvarn.

Lärarhandledningar mejlas ut inför kulturupplevelserna till respektives verksamhets 
kulturombud som ger det vidare till rätt pedagog. Även en powerpoint med bildstöd 
skapas kring respektive kulturupplevelse riktad till barnen/eleverna, att använda 
inför besöket. Du kan anpassa materialet så att den passar din barngrupp/klass.

Viktigt!

Bokning och avbokning
Samtliga barngrupper och klasser är inbokade på en kulturupplevelse. 

Leta upp kulturupplevelsen som din klass ska se och notera datum, tid och plats. 
Om ni absolut inte kan gå den tid ni fått inbokad behöver ni avboka minst en 
månad i förväg.

Kontakt: bokning@knivsta.se

Matsäck
Om din barngrupp/klass har behov av att äta matsäck på CIK i samband med 
kulturupplevelsen, var vänlig meddela minst en vecka innan så ordnar vi en plats. 

Obs! Under Barnkulturveckan, 3–8 oktober, är A-hallens läktare öppen för mat-
säcksätning för alla som behöver. För de dagarna behövs ingen bokning göras. 

Resa till och från kulturupplevelsen
Eventuell busstransport ansvarar respektive förskola/familjedaghem/skola för. 
UL:s Kulturresor är tillåtna att använda till aktiviteter inom kulturprogrammet, 
bokning sker här: 

https://www.ul.se/sidfot/information-for/gruppresor/gruppbiljetter/ 

Alternativt abonnerar ni en egen buss.
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När en elev har gått ut grundskolan  
i Knivsta kommun ska hen ha fått ta del av:

-  Professionell scenkonst i olika former, exempelvis dans, 
nycirkus, teater, musik, opera.

-  Professionell konst inom olika genrer, exempelvis textil-
konst, performance, keramik, målning, stillbilder.

-  Film, exempelvis spelfilm, animerad film, dokumentärfilm.

- Litteratur, exempelvis besök av författare eller dramatiker.

-  Kulturarv i form av materiella och immateriella uttryck, 
exempelvis historiska platser och byggnader, berättelser 
och traditioner.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11:

Skolan ska ansvara för att varje elever efter genomgången 
grundskola: 

-  kan använda och ta del av många olika uttrycksformer  
såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har  
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (…) 

Utdrag ur Läroplan för förskolan, LpFö18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, 
såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

-  sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för 
olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett 
samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 
kulturlivet
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Tidernas toner – Två romantiker
av stråksextett ur Sinfonietta Viginti med musiker från Hovkapellet 
under ledning av violinisten Jan Stigmer

Stråksextetten består av två violiner, två viola och två cello och är en av 
de ovanligare ensemble typerna i den klassiska musiken. Jämfört med den 
mycket vanligare stråkkvartetten ger sextetten kompositören ytterligare 
möjligheter till klangfärgningar och utvecklade ton kombinationer. Man 
närmar sig stråkorkesterns möjligheter men i det behändiga formatet.

Konserten presenterar förgrundsfigurer från den tidsepok som kallas  
den Klassiska romantiken, den ryske tonsättaren Peter Tjajkovskij  
(1840–1893) och den tyske Richard Strauss (1864–1949). 

Till några av Tjajkovskijs mest kända och spelade verk hör sagan Peter 
och vargen och baletten Nötknäpparsviten. Det stycke som spelas här, 
Souvenir de Florence (översatt Minnen från Florens) påbörjades 1890 
i just Florens i Italien och var ett beställningsverk från S:t Petersburgs 
kammarmusiksällskap. Av styckets fyra delar skiljer den sista ut sig från de 
övriga då den är baserad på ryska folkvisor.

Har man inte hört talas om Richard Strauss förut så har man i alla fall 
hört hans tondikt Also Sprach Zarathustra, flitigt använd som filmmusik. 
Annars var Strauss en flitig operakompositör med operor såsom Rosen
kavaljeren, Elektra och Die Frau ohne Schatten på verkslistan. En av hans 
mindre kända operor är Capriccio, ur vilken denna glimrande stråksextett 
är hämtad. 

Denna timme ger en provkarta på allt som den klassiska romantikens 
kompositörer bemästrade då musiken återspeglar känslor, stämningar och 
mystik. Ni kan se fram emot en timme i musikens underbara värld leve-
rerad av musiker av högsta klass!

Scenkonst   
Klassisk konsert

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 60 minuter

Fredag 9 september  
kl. 13.15 
Adolfbergsskolan 9A, 9B, 
9C, 9E 

Knivsta Grundsärskola  
åk 7–9

Margarethaskolan åk 9

Thunmanskolan 9A, 9B, 
9C, 9D, 9E, FBK
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Konstvandring
med kulturstrateg Jon Hulander eller konstkonsult Martina MacQueen

Ni får en introduktion till konsten i Knivsta Centrum för idrott och 
kultur (CIK). Ni kommer få lära er vad offentlig konst kan vara och hur 
Knivsta kommun jobbar med det. 

Ni kommer även få veta mer om specifika verk och varför de finns just på 
CIK. Visste ni att en av Sveriges största målningar finns på CIK? Eller att 
det finns konst i ishallen? Vi tittar på konstsamlingen, gestaltningsverken 
och tillfälliga utställningar.

Plats: Receptionen, CIK  
Speltid: 45–60 minuter

Onsdag 21 september  
kl. 9.30
Margarethaskolan åk 6

Måndag 3 oktober kl. 10.15
Långhundra skola åk 4

Onsdag 5 oktober kl. 9.00
Margarethaskolan åk 2

Onsdag 5 oktober kl. 10.15
Alsike skola 4 röd

Torsdag 6 oktober kl. 9.00
Högåsskolan 2C

Torsdag 6 oktober kl. 10.15
Lagga skola åk 2

Torsdag 6 oktober kl. 12.00
Ängbyskolan 4B

Torsdag 13 oktober kl. 10.15
Lagga skola åk 4

Torsdag 13 oktober kl. 11.45
Långhundra skola åk 5 och 
åk 6

Torsdag 13 oktober kl. 13.30
Adolfbergsskolan 9D

Konst   
Blandade genrer
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Shoooms otroliga resa
av Julien Bisaro

Lilla ugglan Shooom kommer till världen precis när en storm välter  
trädet hon bor i med sina uggleföräldrar och sitt ofödda syskon som 
for tfarande är ett ägg. I stormen kommer den lilla ugglefamiljen ifrån 
varand ra och Shooom står plötsligt ensam med sitt okläckta syskon. Hon 
måste hitta sina föräldrar! Nu börjar en spännande resa genom den vild-
vuxna tropiska skogen där både snälla och farliga djur bor. Men ingen-
ting kan stoppa Shooom. Hon är fast besluten om att hitta en förälder 
även om det råkar vara en alligator!

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 34 minuter

Samtliga filmvisningar 
riktar sig till barn som är 
4 och 5 år vid respektive 
förskola/familjedaghem.

Tisdag 27 september  
kl. 10.00 
Boängens förskola

I Ur och Skur Nyckelpigans 
förskola 

Norrgårdens förskola 

Trollskogens förskola 

Torsdag 29 september  
kl. 10.15
Lustigkulla förskola 

Långhundra förskola 

Tallbackens förskola 

Vassunda förskola

Tisdag 11 oktober kl. 10.15
Diamantens förskola

Lagga förskola 

Piratskeppet 

Verktygslådan

Onsdag 12 oktober  
kl. 10.15
Ekorrens förskola 

Hjärtstenen 

I Ur och Skur Villa Villekulla 
förskola 

Lilla Alsike förskola 

Västra Ängby förskola 

Lagga trollsvansar 

Rådjurets familjedaghem 

Silverkotten 

Småhjältarna

Torsdag 13 oktober  
kl. 10.00
Ballongens förskola 

Hasselbackens Musikförskola 

Lilla Brännskär 

Margarethaskolans förskola 

S:ta Marias förskola

Solstigens förskola 

Särsta förskola 

Ströms slott Myshörnan 

Ströms slott Äventyrsskogen 

Film  
Animerad
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Kiseldalen
av Kompani Giraff

En cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt har minnen och 
kan tämjas.

Två jonglörer möts i gränslandet mellan dröm och verklighet. Föremål 
vaknar till liv och tiden går fortare än vanligt. Med fötter som kastar och 
fångar sätts magiska kedjereaktioner igång. I ett flöde av rytmiska finurlig-
heter och akrobatiska experiment förvandlas omgivningen till ett skruvat 
spel. Vi lämnar det som har varit och det som ska bli och bjuder in till 
Kiseldalen. 

Föreställningen hyllar upptäckarglädjen och tar med publiken genom en 
abstrakt och lekfull terräng. Den visuella och ordlösa formen som utgår 
från cirkus, koreografi och objektmanipulation passar alla, oavsett ålder 
eller språkkunskaper.

Föreställningen genomförs med stöd av Region Uppsala.

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 30 minuter

Måndag 3 oktober  
kl. 11.15 
Alsike skola åk 1

Brännkärrsskolan åk 1 

Knivsta Grundsärskola  
åk 1–3

Margarethaskolan åk 1

Måndag 3 oktober  
kl. 12.30 
Adolfbergsskolan 4–6 
AST

Högåsskolan åk 3

Ängbyskolan 3B

Scenkonst   
Nycirkus
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Svart Svart Svart
av Melody Sheikh

Svart Svart Svart är en suggestiv dansföreställning om mörker och andra 
rädslor. Vi utmanar och utmanas av att låta kropp och sinne utforska de 
fysiska reaktioner som uppstår i mötet med det skrämmande. Rörelse 
och ljus flyter samman i stundtals berättande, stundtals performativa 
stämnings landskap. 

Hur känns det att vara rädd? 

Varför är man rädd? 

Vad finns det att vara rädd för?

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 40 minuter

Tisdag 4 oktober  
kl. 9.00 
Högåsskolan 1A, 1B, 2B

Tisdag 4 oktober  
kl. 10.15 
Alsike skola åk 3 

Lagga skola åk 3 

Fredag 2 december 
 kl. 9.00
Margarethaskolan åk 3

Segerstaskolan 3A

Ängbyskolan 3A

Fredag 2 december  
kl. 10.15
Brännkärrsskolan åk 3

Knivsta Grundsärskola  
åk 1–3

S:ta Maria skola åk 3

Scenkonst   
Samtida dans
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Kortfilmsbio för lågstadiet
av Uppsala kortfilmsfestival UNG

Detta filmprogram med sex filmer har visats på Kortfilmsfestivalen UNG 
vid Uppsala Internationella Kortfilmsfestival. Filmerna kommer från 
olika länder och flera språk talas. Vid visningarna kommer dialogen att 
översättas till svenska av en tolk direkt i salongen. 

Urvalet av filmer har gjorts utifrån ett pedagogiskt perspektiv; filmerna 
ska kunna komplettera undervisningen och diskuteras i klassen efter 
visningen. 

I detta filmprogram får vi bland annat möta den lilla musen Anna som 
ska ta sig igenom den läskiga skogen för att fira sin bästa väns födelsedag 
och Miral från Palestina som mest av allt drömmer om att spela för  
Palestinas landslag i fotboll. 

Programmet består av följande filmer: 

•  Coeur Fondant (Frankrike, 2019, animation, fransk dialog, 12 minuter) 

•  La Capa Azul (USA/Puerto Rico, 2018, spelfilm, spansk dialog,  
5 minuter) 

•  Cat Lake City (Tyskland, 2019, animation, utan tal, 7 minuter) 

•  Miral aus Palästina (Tyskland, 2018, dokumentär, arabisk dialog,  
14 minuter) 

•  Duodrom (Schweiz, 2019, animation, utan tal, 9 minuter) 

•  Saturday´s Apartment (Sydkorea, 2018, animation, utan tal, 7 minuter)

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 55 minuter

Onsdag 5 oktober  
kl. 10.15 
Alsike skola åk 2

Brännkärrsskolan åk 2 

Högåsskolan 2A

Knivsta Grundsärskola  
åk 1-3

Långhundra skola åk 2 
och åk 3

Segerstaskolan åk 2

S:ta Maria skola åk 2

Ängbyskolan åk 2

Film  Kortfilm  
i olika genrer
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Kortfilmsbio för mellanstadiet
av Uppsala kortfilmsfestival UNG

Detta filmprogram med fem filmer har visats på Kortfilmsfestivalen UNG 
vid Uppsala Internationella Kortfilmsfestival. Filmerna kommer från 
olika länder och flera språk talas. Vid visningarna kommer dialogen att 
översättas till svenska av en tolk direkt i salongen. 

Urvalet av filmer har gjorts utifrån ett pedagogiskt perspektiv; filmerna ska 
kunna komplettera undervisningen och diskuteras i klassen efter visningen. 

I detta filmprogram får vi bland annat träffa José som vill cykla med de 
beryktade stuntcyklarna i Team Domina och Jamila som ska uppträda 
på skolan och inte vill bli distraherad av något, inte ens lillasyster Leilas 
frågor om deras asylsökan.

Programmet består av följande filmer: 

•  Jamila (Sverige, 2019, spelfilm, svensk och kurdisk, dialog, 13 minuter)

•  Night walks (Lettland, 2018, animation, lettisk dialog, 6 minuter)

•  Fuck les gars (Kanada, 2018, spelfilm, fransk dialog, 9 minuter)

•  Baradar (Italien, 2019, spelfilm, darisk dialog, 15 minuter)

•  180cc (Nederländerna, 2018, dokumentär, nederländsk dialog,  
17 minuter)

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 65 minuter

Onsdag 5 oktober  
kl. 12.00 
Alsike skola 4 blå,  
4 grön

Brännkärrsskolan åk 4

Högåsskolan åk 4

Knivsta Grundsärskola  
åk 4-6

Margarethaskolan åk 4 

Segerstaskolan åk 4

S:ta Maria skola åk 4

Ängbyskolan 4A

Film  Kortfilm  
i olika genrer
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Jazz på Pippis vis
med Sarah Riedel

Musiken från Pippi, Emil och andra välkända Astrid Lindgren-berättelser 
framförs i jazztappning av Sarah Riedel och hennes band bestående av 
Thomas Backman (altsax och klarinetter), Mattias Ståhl (vibrafon), TBA 
(kontrabas) och Jon Fält (trummor). 

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 45 minuter

Torsdag 6 oktober  
kl. 10.15
Alsike skola åk F

Brännkärrsskolan åk F 

Högåsskolan åk F

Lagga skola åk F 

Långhundra skola åk F

Margarethaskolan åk F

Segerstaskolan åk F

S:ta Maria skola åk F

Ängbyskolan åk F

Scenkonst   
Jazzkonsert
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Bland drakar och dragqueens
av Petter Wallenberg

Bland drakar och dragqueens heter den prisbelönta succéproduktionen 
där kända svenska dragartister läser sagor för barn. Sedan 2017 turnerar 
produktionen runt hela Sverige! 

Mobbing och utanförskap bland barn och unga ökar drastiskt. Samtidigt 
minskar antalet unga som dagligen läser, vilket kan göra att de får allt  
svårare att förstå och uttrycka sig. Bland drakar och dragqueens har ska-
pats för att hjälpa till att ändra detta genom att några av Sveriges mest 
erkända dragartister läser sagor för barn! Till Knivsta kommer Inga Tvivel 
och Tant Henrik för att läsa sagor för elever i åk 1.

Varje sagostund är en färgsprakande konfettibomb av glitter och förvand-
ling som lockar till samtal, vidgar världen och bjuder in till lek i sagornas 
förtrollande värld. Bland drakar och dragqueens är ett färgsprakande sätt 
att visa barn att man får vara som man vill.

Uppmuntra gärna eleverna att komma ”utklädda” eller uppklädda i sina 
finaste, mest fantasifulla kläder.  

Föreställningen genomförs med stöd av Region Uppsala.

Litteratur  
Sagostund

Plats: Glasäpplet, CIK  
Speltid: 40 minuter

Torsdag 6 oktober  
kl. 9.00 
Segerstaskolan 1A

Torsdag 6 oktober  
kl. 10.00 
S:ta Maria skola åk 1

Torsdag 6 oktober  
kl. 11.00
Lagga skola åk 1

Torsdag 6 oktober  
kl. 12.00 
Ängbyskolan 1 blå 

Plats: Kupolen, Knivsta 
kulturskola 
Speltid: 40 minuter

Torsdag 6 oktober  
kl. 9.00 
Ängbyskolan 1 grön

Torsdag 6 oktober  
kl. 10.00 

Högåsskolan 1C

Torsdag 6 oktober  
kl. 11.00
Långhundra skola åk 1

Torsdag 6 oktober  
kl. 12.00 
Ängbyskolan 1 röd
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Tidernas toner – Tre spelar två
av en pianotrio från Sinfonietta Viginti 

I Tidernas Toner – Tre spelar två presenteras musik av Ludwig van Beet-
hoven (1770–1827) och Antonin Dvorak (1841–1903) med en pianotrio 
från Sinfonietta Viginti. Pianotrion består av en violinist, en cellist och en 
pianist och ger mycket solistiskt utrymme för de enskilda musikerna. 

Beethoven, född i Bonn i Tyskland, förknippas nog mest med sina sym-
fonier och pianoverk men skrev hela tio stycken konserter för pianotrio. 
Hans opus 1, det vill säga det han själv ansåg var den officiella starten på 
sin bana som kompositör, var just för en pianotrio och skrevs 1795 när 
Beethoven var 25 år gammal.

Dvorak föddes utanför Prag 1841 och ses som en av Tjeckiens främste 
tonsättare genom tiderna (i hård konkurrens med Smetana). Efter ett 
antal år där komponerandet fick ske på fritiden blev han kompositör på 
heltid vid 35 års ålder efter att ha fått ett stort statsstipendium. Dvorak är 
tydligt inspirerad av slavisk folkmusik i sina verk, men gjorde under några 
år då han bodde i New York musik inspirerad av amerikansk kultur.

Välkomna till en högtidsstund med musik av två av musikhistoriens 
giganter.

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 60 minuter

Fredag 11 november  
kl. 13.15 
Adolfbergsskolan 8A, 8B, 
8C, 8D, 8E

Knivsta Grundsärskola  
åk 7-9

Margarethaskolan åk 8

Thunmanskolan 8A, 8B, 
8C, 8D, 8E

Scenkonst   
Klassisk konsert
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Truly Madly
av Dans i Nord

Det är något speciellt med baletten Giselle, ända sedan urpremiären på 
Parisoperan 1841. Det är en övernaturlig historia om både kärlek och 
svek. Giselle är förmodligen en av dansvärldens mest konfliktfyllda karak-
tärer, ofta kallad danskonstens Hamlet. Dansen är hennes historia och 
den tar henne till en plats hon aldrig ens drömt om att hamna på.

Kärlek, uppror, förtryck, klass och sårbarhet är några mänskliga tillstånd 
som belyser Giselle. Det är därför som just dess historia har fascinerat 
publiken i närmare 200 år.

Truly Madly är inspirerad av den gripande historien om Giselle och  
undersöker dualiteten ”kropp och ande”, en rebell, en danskonstens 
Hamlet i en nyskapad scenkonstproduktion inom den moderna dansen.

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 60 minuter

Onsdag 16 november  
kl. 13.15
Margarethaskolan åk 7

Thunmanskolan 7A, 7B, 
7C, 7D, 7E, Studion, 
Campus

Torsdag 17 november 
kl. 13.15
Adolfbergsskolan 7A, 7B, 
7C, 7D, 7E

7–9 AST, 6–7 SG,  
8–9 SG

Knivsta Grundsärskola  
åk 7–9

Scenkonst  
Samtida dans
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Från och med nu
av Helena Franzén

Dansföreställningen Från och med nu ställer frågor kring identitet och 
om hur vi förändrar och anpassar våra egenskaper och egenheter. Vi 
speglar oss i varandra och vi verkar inte få nog av att antingen försöka 
efterlikna eller kanske inte likna någon annan.

Hur blir jag den jag är och hur förändras jag genom dem jag möter?

Helena Franzén skapar dansverk som passionerat ger all plats till rörelsen 
och musiken. Föreställningen dansas av en ung ensemble för en ung 
publik!

Föreställningen genomförs med stöd av Region Uppsala.

Plats: Scenen, CIK  
Speltid: 60 minuter

Tisdag 29 november  
kl. 10.15
Adolfbergsskolan åk 5 
och åk 6

Alsike skola åk 5 och  
åk 6

Knivsta Grundsärskola  
åk 4–6

Lagga skola åk 5 och  
åk 6

Margarethaskolan åk 5

Tisdag 29 november  
kl. 13.00
Högåsskolan åk 5 och  
åk 6

Segerstaskolan åk 5 och 
åk 6

Ängbyskolan åk 5 och  
åk 6

Scenkonst  
Samtida dans
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MÅNDAG 3 oktober
PROVA PÅ NYCIRKUS

Tid: 10.00–11.00, 12.00–13.00 och  
13.00–14.00

Antal: en skolklass per pass

Målgrupp: åk 1 och uppåt

DANSA LOSS MED HASSE

Tid: 11.00–11.40, 12.00–12.40 och  
13.00–13.40

Antal: en skolklass per pass

Målgrupp: åk 3–4

SPELRUM

Tid: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45, 
12.00–12.45, 13.00–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 12 personer per pass

Spela MarioKart eller Mario Party Superstar 
tillsammans med delar av klassen.

SKRIDSKODISCO

Tid: 9.00–10.00, 10.15–11.15, 11.30–12.30 
och 12.45–13.45

Antal: 50 personer per pass

Dansa loss på isen till discoljus. Ta gärna med 
egna skridskor. Den som inte äger egna kan låna  
i fritidsbanken (begränsat antal i varje storlek).

PROVA PÅ TRUMPET

Tid: 12.00–12.45 och 13.00–13.45

Antal: 8 personer per pass

Målgrupp: 7–10 år

TISDAG 4 oktober
MINIBIO

Tid: 9.00–9.30 och 10.00–10.30

Antal: max 25 barn per grupp

Målgrupp: 2–6 år

Biblioteket visar film med Alfons Åberg och 
hans vänner.

SPELRUM

Tid: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45, 
12.00–12.45, 13.00–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 12 personer per pass

Spela MarioKart eller Mario Party Superstar 
tillsammans med delar av klassen.

SKRIDSKODISCO

Tid: 9.00–10.00, 10.15–11.15, 11.30–12.30 
och 12.45–13.45

Antal: 50 personer per pass

Dansa loss på isen till discoljus. Ta gärna med 
egna skridskor. Den som inte äger egna kan låna  
i fritidsbanken (begränsat antal i varje storlek).

Barnkulturveckan 3–8 oktober
Barnkulturveckan riktar sig till barn mellan 2–10 år. Den 3–6 oktober erbjuds 
förskolor, familjedaghem och skolor att besöka CIK för aktiviteter. Den 7 oktober 
välkomnar vi fritidshemmen (då är det studiedag i de kommunala skolorna).  
Lördag den 8 oktober sker aktiviteter för allmänheten.

Vissa aktiviteter har begränsat antal platser och måste bokas i förväg, dessa finner 
du nedan. Utöver dessa kommer huset fyllas av olika aktiviteter ni kan besöka 
spontant på plats, bland annat discohörna, pingisbord, black out-poesi, tipsrunda, 
pyssel och mycket mer! 

Boka via: trippus.net/barnkulturveckan2022
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ONSDAG 5 oktober
MINIBIO

Tid: 9.00–9.30 och 10.00–10.30

Antal: max 25 barn per grupp

Målgrupp: 2–6 år

Biblioteket visar film med Alfons Åberg och 
hans vänner.

MUSIK- och RÖRELSEVERKSTAD

Tid: 11.00–12.30 och 13.00–13.45

Antal: en skolklass per pass

Målgrupp: åk 1–4

SPELRUM

Tid: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45, 
12.00–12.45, 13.00–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 12 personer per pass

Spela MarioKart eller Mario Party Superstar 
tillsammans med delar av klassen.

SKRIDSKODISCO

Tid: 9.00–10.00, 10.45–11.45, 12.00–13.00 
och 13.15–14.15

Antal: 50 personer per pass

Dansa loss på isen till discoljus. Ta gärna med 
egna skridskor. Den som inte äger egna kan låna  
i fritidsbanken (begränsat antal i varje storlek).

TORSDAG 6 oktober
SKRIDSKODISCO

Tid: 9.00–10.00, 10.15–11.15, 11.30–12.30 
och 12.45–13.45

Antal: max 50 personer

Dansa loss på isen till discoljus. Ta gärna med 
egna skridskor. De som inte äger egna kan låna i 
fritidsbanken (begränsat antal i varje storlek).

SPELRUM

Tid: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45, 
12.00–12.45, 13.00–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 12 personer per pass

Spela MarioKart eller Mario Party Superstar 
tillsammans med delar av klassen.
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FREDAG 7 oktober
FRITIDSFILM: Ponyo, På klippan vid havet

Tid: 10.15–11.35

Målgrupp: 7–10 år

Språk: Svenskt tal

Fiskflickan Ponyo längtar till världen ovanför 
vattenytan. När hon träffar människopojken 
Sôsuke blir hennes längtan allt större. Ponyo gör 
allt för att få vara med sin Sôsoke. Vad hon inte 
räknat med är att hon samtidigt skapar obalans 
i hela världen. Havet gör uppror, men tillsam-
mans ger sig de två vännerna ut på ett storslaget 
äventyr för att ställa allt till rätta.

SPELRUM

Tid: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45, 
12.00–12.45, 13.00–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 12 personer per pass

Spela MarioKart eller Mario Party Superstar 
tillsammans med delar av klassen.

SKRIDSKODISCO

Tid: 9.00–10.00, 10.15–11.15, 11.30–12.30, 
12.45–13.45 och 14.00–14.45

Antal: 50 personer per pass

Dansa loss på isen till discoljus. Ta gärna med 
egna skridskor. Den som inte äger egna kan låna  
i fritidsbanken (begränsat antal i varje storlek).

Urvalet av aktiviteter till barnkulturveckan  
har skett efter workshops i åtta olika klasser i kommun, där elev-
erna först fått komma med egna idéer på aktiviteter och sedan fått 
haft omröstning om de idéer vuxna vid Kultur och fritid föreslagit.


