LÖRDAG 17 NOVEMBER

LÖRDAG 24 NOVEMBER

SÖNDAG 9 DECEMBER

SÖNDAG 16 DECEMBER

Stopmotion

Minibio

Film: Familjen Jul
i tomtarnas land

JULKUL med färg

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.30-12.30 Testa att göra
en egen film! Vi guidar dig
hela vägen och avslutar med
en liten filmvisning av vad vi
skapat. Från 7 år. Anmälan
görs till biblioteket på 045681 68 52
Arr: Kultur & Bibliotek och
Lisa Johannesson

Sölvesborgs bibliotek kl.
11.00 Lärcentrum
förvandlas till en bio för de
små, 3 till 5 år.
Vi avslutar med ett
enkelt pyssel.
Föranmälan
till bibblan
eller på
0456-81 68 52.
Arr: Kultur & Bibliotek
ONSDAG 5 DECEMBER

Baby på
bibblan
SÖNDAG 18 NOVEMBER

Barnfilm Pelle Kanin
Bygdegården i Hörvik kl
15.00 Popcorn och dryck
säljes. Entré 40 kr
Arr: Hörvik-Krokås Hembygdsförening, SV

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket, begränsat
antal platser.
Arr: Kultur & Bibliotek

Hörviks bygdegård kl. 15.00
När tomtenissen Pixy dyker
upp redan 1 december blir
Familjen Jul väldigt överraskad. Men han är mest där
för att hämta mössan som
han glömde förra året. Men
mössan döljer också en hemlighet – hans magiska alvsfär.
Popcorn och dryck säljes.
Entré 40 kr.
Arr: Hörvik-Krokås Hembygdsförening, SV
LÖRDAG 15 DECEMBER

En pysslig jul

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00-12.30 En mörk mysig
decemberlördag står pysselborden framdukade på
biblioteket. Kom och gör ditt
eget julpynt med Caroline
Malmsjö! Från 6 år. Anmälan
görs till biblioteket på 045681 68 52

Skaparverkstaden, Hörviks
bygdegård kl. 15.00 Skapa
med Malin Nordgren-Hansson med hjälp av sugrör,
trådar och andra material.
Kanske blir det ett julkort
eller en julklapp? Från 6 år.
Arr: Hörvik-Krokås Hembygdsförening, SV
ONSDAG 9 JANUARI

visitblekinge.se/solvesborg
instagram.com/kultursolvesborg
facebook.com/kultursolvesborg

Baby på bibblan

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket, begränsat
antal platser.

Barnkultur
Höst 2018

Arr: Kultur & Bibliotek

Arr: Kultur & Bibliotek
Foto: Malin Nordgren-Hansson
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ONSDAG 9 JANUARI

Baby på bibblan

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket, begränsat
antal platser.

Barnkultur
Höst 2018

Arr: Kultur & Bibliotek

Arr: Kultur & Bibliotek
1000 ex. 2018-09-25

Foto: Malin Nordgren-Hansson

ONSDAG 3 OKTOBER

LÖRDAG 6 OKTOBER

Baby på bibblan

Teckna serier

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket, begränsat
antal platser.
Arr: Kultur & Bibliotek

Sölvesborgs bibliotek kl.
11.00-12.30 Kom och teckna
serier! Vi tittar på serier från
förr och lär oss hur vi bygger
upp och illustrerar en liten
historia med figurer och
pratbubblor. Anmälan till
biblioteket. Från 7 år
Arr: Borres vänner, Lisa
Johannesson och Kultur &
Bibliotek

k u l t u r
LÖRDAG 13 OKTOBER

Nu inviger vi
vår nya
barnavdelning
Sölvesborgs bibliotek
kl. 11.00 Sofia Lenninger inleder med tal.
Det blir musik, pyssel,
och mycket mer. Kom
och fira med oss!

f ö r

LÖRDAG 13 OKTOBER

Babyspace

Sölvesborgs bibliotek kl.
13.30 En show med Sagofen Isadora för 0-2 år.
Föranmälan till biblioteket
på på 0456-81 68 52
Arr: Kultur & Bibliotek

Måla Vedic art

Vita Boden Nogersund kl.
11.00 samt 13.00 Tillsammans målar vi med akrylfärger enligt enkla kravlösa
instruktioner med Bente och
Christina. Kom i oömma kläder. Två grupper. Anmälan
görs till biblioteket.

ONSDAG 3 OKTOBER

LÖRDAG 6 OKTOBER
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Teckna serier
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och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket, begränsat
antal platser.
Arr: Kultur & Bibliotek

Sölvesborgs bibliotek kl.
11.00-12.30 Kom och teckna
serier! Vi tittar på serier från
förr och lär oss hur vi bygger
upp och illustrerar en liten
historia med figurer och
pratbubblor. Anmälan till
biblioteket. Från 7 år

Filmtajm

Arr: Borres vänner, Lisa
Johannesson och Kultur &
Bibliotek

Arr: Nogersunds hembygdsförening, Kultur & Bibliotek
SÖNDAG 21 OKTOBER

Nu inviger vi
vår nya
barnavdelning
Sölvesborgs bibliotek
kl. 11.00 Sofia Lenninger inleder med tal.
Det blir musik, pyssel,
och mycket mer. Kom
och fira med oss!

Måla Vedic art

Vita Boden Nogersund kl.
11.00 samt 13.00 Tillsammans målar vi med akrylfärger enligt enkla kravlösa
instruktioner med Bente och
Christina. Kom i oömma kläder. Två grupper. Anmälan
görs till biblioteket.

Arr: Facklan

Hösttryck

Vita Boden Nogersund kl.
13.00 Vi bjuder in till en
härlig lördagseftermiddag
med spännande pyssel

Hörviks hembygdsgård kl.
13.00-15.00 Tryck din egen
t-shirt med Malin Nordgren

f ö r

LÖRDAG 13 OKTOBER

Babyspace

Sölvesborgs bibliotek kl.
13.30 En show med Sagofen Isadora för 0-2 år.
Föranmälan till biblioteket
på på 0456-81 68 52
Arr: Kultur & Bibliotek

Hansson. Du som är 10 år eller äldre är välkommen. Det
finns t-shirts att trycka på.
Arr: Hörvik-Krokås hembygdsförening

ONSDAG 7 NOVEMBER

Baby på bibblan

Sölvesborgs bibliotek kl.
10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket.
Arr: Kultur & Bibliotek

u n g a

och kreativa idéer för hela
familjen med proffspysslaren Caroline Malmsjö. Efter
pysslet bjuder vi på utställning och god fika finns till
självkostnadspris för gäster
och besökare. Evenemanget
är gratis och öppet för pysselsugna i alla åldrar, små
som stora.

Filmtajm
Arr: Nogersunds hembygdsförening, Kultur & Bibliotek
SÖNDAG 21 OKTOBER

Höstpyssel

Vita Boden Nogersund kl.
13.00 Vi bjuder in till en
härlig lördagseftermiddag
med spännande pyssel

Hembygdsgården på Hällevik kl. 15.00 – 16.30 Vi ser på
en intressant film för barn
6-10 år.
Arr: Facklan
SÖNDAG 28 OKTOBER

Hösttryck

Hörviks hembygdsgård kl.
13.00-15.00 Tryck din egen
t-shirt med Malin Nordgren

FREDAG 9 NOVEMBER

LÖRDAG 10 NOVEMBER

Halloweendisco
med maskerad

Ukefellows: Nu så
ska vi sjunga

Hembygdsgården på Hällevik kl. 18.00 – 19.30. Disco
för barn 6-10 år.
Arr: Hembygdsföreningen
Facklan

Sölvesborgs Bibliotek kl.
12.00 Lyssna och sjung med
när Ukefellows tar oss med
på musikresa i den klassiska
boken Nu så ska vi sjunga.
Arr: Kultur & Bibliotek, ABF,
Ukefellows, Musik i Blekinge

2018

Hansson. Du som är 10 år eller äldre är välkommen. Det
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Lions och NBV

Arr: Kultur & BIbliotek

SÖNDAG 14 OKTOBER
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Lions och NBV

Arr: Kultur & BIbliotek

SÖNDAG 14 OKTOBER

u n g a

KULTUR
KALAS
25 okt – 4 nov

Under Kulturkalaset finns ännu fler aktiviteter för barn och
unga. Vad sägs om Berättarkväll, pyssel, film och varför
inte en tidsresa?

Håll utkik efter programbladet!
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Baby på bibblan
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10.00 Barn från 0-2 år är
tillsammans med vuxen
välkomna till en mysig stund
med böcker, rim & ramsor
och annat kul tillsammans
med en bibliotekarie på Sölvesborgs bibliotek. Anmälan
till biblioteket.
Arr: Kultur & Bibliotek

KULTUR
KALAS
25 okt – 4 nov

Under Kulturkalaset finns ännu flera aktiviteter för barn
och unga. Vad sägs om Berättarkväll, pyssel, film och varför inte en tidsresa?

Håll utkik efter programbladet!

