
Knivsta Barnkulturveckor 2021 
Varmt välkommen till Knivsta kommuns barnkulturveckor 
2021. Vecka 34-36 blir det � lm, dans, musik, skapande, konst 
med mera - antingen på Knivsta Centrum för idrott och kultur 
eller i ditt klassrum. Några av programpunkterna riktar sig 
till allmänheten och har biljetter. För förskolor och skolor 
är aktiviteterna kostnadsfria, och det är först till kvarn att 
boka plats. 

Med tanke på osäkerheten kring vilka restriktioner som 
kommer gälla under dessa veckor så har aktiviteterna inget 
maxtak för antal deltagande i bokningsförfarandet. Vi 
kommer tilldela platser i mitten av augusti utifrån gällande 
restriktioner och börja med de som bokat först. 

Bokning sker via: www.trippus.net/barnkulturveckor2021

VECKA 34
23 AUGUSTI
Pettson & Findus - Glömligheter, Familjebio
10.00, Scenen CIK 
Kom med barnen och titta på förmiddagsbio. Barnvagnen 
kan följa med in i salongen. Drop in, ingen bokning krävs.
Målgrupp: 0-5 år med föräldrar.

23-25 AUGUSTI 
Skolgårdsturné - Knivsta kulturskola turnerar 
runt på alla Knivstas skolor under tre dagar!
Info om tider och när vi besöker din skola � nns på 
knivsta.se/kulturskolan

24 AUGUSTI
Prova på teater med din klass!
10.00 och 13.00, Knivsta kulturskola.
Äntligen erbjuds drama/teater för din klass på Knivsta 

kulturskola under skoltid. Boka in och 
ta del av ett spännande teaterpass 
på hela 2 timmar. Teater- och 
dramapedagogen Maria Mattson tar 
gärna emot eventuella önskemål om 
tema/ämne som ni särskilt vill jobba 
med. Ange det när ni bokar.

25 & 26 AUGUSTI
Prova på dans med kulturskolans danspedagoger
På er förskola/skola. 
Prova på dans med kulturskolans pedagoger. Vi testar olika 
övningar och danssteg där vi hoppar, snurrar, balanserar, 
rör oss på golvet och dansar loss tillsammans! Aktiviteten 
pågår i ca 30 min och anpassas efter barnens ålder.
Målgrupp: 4-10 år

26 & 27 AUGUSTI
Mäster Wolfgang med Prismakören från Knivsta 
kulturskola
9.15 och 10.30, Scenen CIK
Prismakören uppklädda i 1700-talsstil framför Mäster 
Wolfgang, ett spel om Mozart skriven av Grethe Rottböll 
i arrangemang av Håkan Sund. Musiken är såklart 
Mozarts. Aktiviteten pågår i ca 40 minuter. Obs! både 
torsdag och fredag. 
Föreställning för allmänheten: 18.00 torsdag 26/8.
Målgrupp: 8-12 år

26 AUGUSTI
Öppet hus på Knivsta kulturskola 
16.30-18.30. 
Välkommen till kulturskolan där du får möta våra 
pedagoger och prova olika aktiviteter. Kom tidigt om du vill 
hinna gå på Mozart-föreställningen kl 18 på CIK!

26 & 27 AUGUSTI
Biblioteket på CIK
Personal från Knivsta bibliotek är på plats på CIK från 8.30 
och visar den nya digitala biblioteksväggen, tipsar om böcker 
och visar minibio. 09.00 visas � lm 1 som är 12 minuter lång 
och 10.00 visas � lm 2 som är 23 minuter lång.
Målgrupp: 2-6 år

VECKA 35

30 AUGUSTI
Kort� lmsbio
10.00, Scenen CIK
Kom och upplev ett koppel kort� lmer för barn när 
Uppsala Short Film Festival besöker CIK. Det bjuds på 
6 � lmer från olika delar av världen och på olika språk. 
Hela programmet tar ca 55 minuter.
Målgrupp: 7-10 år.

31 AUGUSTI
Skapande verkstad: Leranimation
10.00 och 13.00, Stjärnvalvet CIK
Den pedagogiska designbyrån kommer fullastade 
med material och duktiga pedagoger och lär ut hur 
man gör egna � lmer med leranimation. OBS två 
separata tillfällen.
Målgrupp: 6-10 år.

31 AUGUSTI
Biblioteket på CIK
Personal från Knivsta bibliotek är på plats på CIK från 
8.30 och visar den nya digitala biblioteksväggen, tipsar 
om böcker och visar minibio. 09.00 visas � lm 1 som 
är 12 minuter lång och 10.00 visas � lm 2 som är 23 
minuter lång. 
Målgrupp: 2-6 år

1 SEPTEMBER
Konstvandring
10.00, CIK
Ta chansen och upptäck konsten på CIK – här � nns 
Sveriges kanske största bandyklubba, en meteorit, 
graf� ti, golvkonst och mycket mer. Ni får en guidad 
visning och introduktion till konsten i huset. 
Total tid: ca 40 minuter. 
Målgrupp: 6-10 år.

3 SEPTEMBER
Sing-a-long med Kulturskolans lärarorkester
9.15 och 10.30, Scenen CIK
Sing-a-long med Charlotte Rider och Kulturskolans 
lärarorkester! Vi sjunger från vår gemensamma sångskatt. 
Ni får texter och lyssningslänkar i förväg så ni hinner öva 
lite innan ni kommer. Tillsammans fyller vi CIK med sång! 
Aktiviteten pågår i ca 40 minuter.
Målgrupp: 6-9 år

4 SEPTEMBER
Lunchkonsert: Jazz på Pippis vis med Sarah Riedel
12.00, Scenen CIK
Musiken från Pippi, Emil och andra välkända Astrid 
Lindgren-berättelser framförs i jazztappning av Sarah Riedel 
och hennes band. En familjekonsert med något för alla!
Målgrupp: Hela familjen
Biljettpris: 75 kr/vuxen, 50 kr/barn eller 200 kr/ familj 
(max 2 vuxna och 3 barn)

VECKA 36
KolKo Ink på CIK

Dansgruppen KolKo Ink – KollektivKompaniet gör 
danskonst för barn och unga. Under hela vecka 36 är 
de på plats på CIK i samband med ett residens där de 
jobbar fram sin nya föreställning VIBB för de allra minsta 
barnen. Under veckan erbjuds förskoleklasser att komma 
på provföreställningar och på lördagen blir det premiär för 
allmänheten!
Målgrupp: 0-3 år
Provföreställningar (ca 15 barn) onsdag och fredag. 09.45, 
Scenen CIK 
Premiär! Lördag 14.00, Scenen CIK
Biljettpris: 50 kr/barn, 50 kr/vuxen

10 & 11 SEPTEMBER 
Promenadteatern ”Skogshäxan”
Gå med på en spännande promenadteater med 
teatergruppen Carpa när de spelar teaterföreställningen 
Skogshäxan. Följ med tre vänner ut på det spännande 
äventyret om att hitta en häxa. En föreställning där 
fantasi möter folksägen, och om att hantera sina känslor 
och tackla livet. 
Målgrupp: 6-11 år. 
Samlingsplats: utanför biblioteket
Tid: Fredag 10.00 (för skola), lördag 12.30 (för allmän 
publik)

PROGRAM


