
Workshops och 
annat för barn

Plats för barn!
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Lördag 28 sePtember
Lördag 10.30 – 11.30 

berättande bilder med sara Lundberg   

Konstnär, illustratör och författare som skapar i bild och text med barn 
från 8 år och uppåt.

Lördag 11.45 – 12.30 och 13.00 – 13.45 

slöjdklubben

Slöjdklubben finns runtom i hela landet för dig som är mellan 7 och 14 
år och är sugen på att göra något med händerna. Verksamheten består 
av lokala klubbar med mellan fem och tolv barn i varje grupp. 

I Slöjdklubben arbetar vi gärna i naturnära material och barnen får 
uppleva sambandet mellan slöjd, natur och ekologi. Ibland träffas vi 
därför utomhus och tar del av årstidernas växlingar. I skogen, på 
ängen, i sjökanten får vi inspiration till vårt slöjdande. 

Även återbruk av gamla material ligger i linje med hemslöjdens ekologiska 
målsättning. Ett trasigt lakan, gamla kapsyler eller fjolårets julgrans- 
pynt – i Slöjdklubben kan allt komma till nytta då fantasin får styra!

Barn mellan 7 och 14 år erbjuds att slöjda i naturens material trä, ull 
och lin. Begränsat antal deltagare.

Lördag 13.15 – 13.40 

mulle meck fyller 20 år!

Träffa illustratören Jens Ahlbom och fira med saft och bullar. 

Lördag 14.00 – 15.00 

Hellsing sjunger Hellsing

Allsång för små och stora med Johanna Hellsing, Lennarts dotter. 

söndag 29 sePtember
söndag 11.00 – 12.00 och 13.00 – 14.00  

slöjdklubben

Barn mellan 7 och 14 år erbjuds att slöjda i naturens material trä, ull 
och lin. Begränsat antal deltagare.

söndag 11.30 – 11.55 

emil 50 år!

Firande av jubilaren Emil i Katthult.  

söndag 14.00 – 16.00  

Cirkusmatte med Cirkus Cirkör

Barn mellan 7 och 12 år får prova fysisk inlärning av teoretiska matte-
övningar med cirkusens akrobatiska, balanserande och jonglerande sätt.

torsdag – söndag
Lyssna på Spökpappan i simskolan av Inger och Lasse Sandberg – en av 
åtta titlar i årets Bok Happy Meal – inläst på olika språk. Eller besök 
Jan Lööfs Farbror Fläskkorvs korvkiosk från Junibacken.

Passa också på att gå på tipspromenad bland de 31 stora böckerna med 
illustrationer och vinn en resa till Junibacken i Stockholm och se den 
nya stora utställningen Monster och Mysterier på Junibacken, som 
bygger på Martin Widmarks och Helena Willis böcker om LasseMajas 
Detektivbyrå och Martin Widmarks och Christina Alvners böcker om 
Nelly Rapp som öppnar den 17 oktober 2013. Lämna svaret i montern 
Plats för barn!


