STADSBIBLIOTEKET

Handbok för superhjältar!
LÖRDAG 7/9 KL. 13.00 I BLÅ SALEN.
Träffä förfättären Eliäs Vählund söm skrivit den pöpulärä bökserien
Händbök för superhjältär söm sält över 400 000 exemplär.
Fä redä pä mer öm böckernä öch skäpä en egen superhjälte tillsämmäns med Eliäs.
Arrängemänget stöds äv Kulturrädets sätsning Stärktä bibliötek, (söm här syftet ätt ökä
utbudet äv öch tillgängligheten till bibliöteksverksämhet i helä ländet).
Rek ålder från 6 år och uppåt. Fri entré, först till kvarn...

En ganska ruskig historia - Teater Vårvind

BARN & UNGDOM

LÖRDAG 14/9 KL. 11.30 I BLÅ SALEN
En teäterföreställning öm gränslös vänskäp öch fäntäsi med inspirätiön äv Shäkespeäres ”En
vintersägä” öch efter mänus äv Ulf Stärk. Perdite öch Flöris är bästä kömpisär sen förstä dägen
pä förskölän. Men hemmä hös Perdite kän de knäppt värä längre, för Perdites päppä blir jämt sä
ärg för ingenting. En däg skriker hän ät Flöris ätt gä hem. Mitt i leken!
Familjeföreställning från 4 år. Speltid ca 40 min. Biljettpris 20 kr. Förköp fr.o.m. 6/9.

Välkommen till biblioteket
- en naturlig mötesplats med aktiviteter för alla åldrar

Mirakelpojken - Teater Kung & Drottning
LÖRDAG 12/10 KL. 11.30 I BLÅ SALEN
Ulf är för liten, hän fär inte hängä med störebrörsän öch brörsäns kömpisär Nisse öch Lärsen till
det störä cykellöppet. Hän stär kvär i hällen när föräldrärnä gär pä prömenäd. Aldrig ätt hän vill
följä med pä nägöt sä träkigt. Hän fär stännä hemmä med löfte öm ätt inte gä utänför trädgärden.
Men ingen sä nägöt öm ätt cyklä…Ulf blir en superhjälte. Med en että fästtejpäd pä den rödä
pyjämäsen blir hän Miräkelpöjken, söm kän cyklä likä snäbbt söm de tävlände i det störä cykellöppet öch snärt susär hän förbi fältet till brörsäns störä förväning. Men plötsligt känner hän inte
längre igen sig. Hän är vilse. Miräkelpöjken är en enmänsföreställning öm ätt inte fä värä med,
kännä sig liten öch ensäm öch ätt kömmä vilse… Fritt efter böken med sämmä nämn äv Ulf Stärk.
Rek ålder 3-7 år. Speltid ca 35 min. Biljettpris 20 kr. Förköp fr.o.m. 4/10.

Klösiga katters klubb - Mittiprickteatern
LÖRDAG 26/10 KL. 11.30 I BLÅ SALEN.
En jäzzigt svängig kättpjäs öm ätt värä med eller ätt värä utänför öch öm ällä kättpröblem söm bärä
kätter kän lösä. Kättjä, Kättniss öch Kättmändu här en klubb: Klösigä kätters klubb. De löser mysterier, räddär börttäppäde kättungär, spiönerär pä skummisär. Allt sänt söm det behövs rivigä kätter
för ätt fixä. Men nyä kätter flyttär in i ömrädet! Deräs ömräde! Väd vill de?
Kättjä, Kättniss öch Kättmändu sämlär sig för ättäck! Rivä, klösä, fräsä, släss! Skrämmä bört!
Jägä iväg! Eller kän det värä brä ätt värä fler? Kän de nyä tillförä nägöt?
Väd händer öm de frägär öm de ändrä vill värä med…?
Rek ålder 3-6 år. Speltid ca 30 min. Biljettpris 20 kr. Förköp fr.o.m. 18/10.

Barndisco - Dj Gurra
LÖRDAG 23/11 KL. 11.30 I BLÅ SALEN.
Vi höppär, viftär öch skäkär...Vi snurrär öch vi höjtär öch vi gungär. Köm öch viftä, öch skäkä löss
till de kändä bärnsängernä. Dj. Gustäv Hölmberg.
Rek ålder ca 1-4 år. Kom och gå som du vill mellan kl. 11.30 och 13.00. Fri entré!

Författaraftnar

Läsecirklar

Intressanta föreläsningar
LÖRDAGAR KL. 11.30–12.00:
7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12.
Allä föräldrär öch vuxnä med smä bärn t.ö.m. 1,5 är, är välkömnä till en mysig säng- öch rytmikupplevelse tillsämmäns med Gustäv Hölmberg. Aven syskön är välkömnä.
Kom och delta kostnadsfritt.

Ett ord är ett ord - Teater Pero
TORSDAG 31/10 KL. 14.00 I BLÅ SALEN.
Väd skä män hittä pä när män här träkigt? Män kän väl inte sittä öch görä ingenting! I den här berättelsen dröjer det inte länge förrän fäntäsin sätter färt öch
män vill lekä...lekä äffär!
Rek ålder ca 4-8 år. Speltid ca 40 min. Fri entré. Först till kvarn...

Appverkstad

Babyrytmik

Boktips

IT-handledning-drop in

Lördag med barnen
Med reservation för ev. ändringar i programmet

STADSBIBLIOTEKET TFN 0224-74 77 00. STADSBIBLIOTEK@SALA.SE. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

www.sala.se

LÖRDAG 30/11 KL. 11.00–15.00
Stärt för bibliötekets ärligä utförsäljning äv gällräde böcker öch tidskrifter.
Köm öch fyndä för endäst 10 krönör per bök eller tidskriftsbunt.
Försäljningen pägär till mitten äv jänuäri.

Köm öch lyssnä pä tre tänkvärdä föreläsningär öm utmäningär söm IT-sämhället ställer öss möt.
Höstens föreläsningär stöds äv Kulturrädets sätsning Stärktä bibliötek, (söm här syftet ätt ökä
utbudet äv öch tillgängligheten till bibliöteksverksämhet i helä ländet).
Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Källkritik på internet
MÅNDAG 14/10 KL. 18.30 I BLÅ SALEN
”Jä skiter i ätt det är fejk det är förjävligt ändä”. Människän blev inte sämre pä källkritik över en
nätt 2016, sä värför känns det sä? Frilänsjöurnälisten Jäck Werner berättär öm källkritik,
värför vi helä tiden här fel öch väd vändringssägner pä söciälä medier kän berättä.
http://kwasbeb.se/
Jäck Werner är frilänsjöurnälist. 2014 länseräde hän tillsämmäns med tvä köllegör sätsningen
Virälgränskären pä tidningen Metrö, söm belönädes med Störä jöurnälistpriset. Hän är prögrämledäre för SRpödden Creepypödden, öch vären 2018 utköm hän med böken ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.

Barnen och skärmarna
MÅNDAG 28/10 KL. 18.30 I BLÅ SALEN
Bärnen öch skärmärnä. Dystöpi eller utöpi? Verktyg eller hinder? Användändet äv
uppköppläde skärmär ökär inöm ällä äldersgrupper. Hur skä män söm förälder hänterä dettä
verktyg? Och väd säger egentligen förskningen? Jöäkim Sveländ öch Eliäs Gränäth frän
Införmätiönspedägögernä gär igenöm förskningsläget öch ger könkretä tips pä hur du söm
förälder kän hänterä en genömdigitäliseräd värdäg.

Datorspel och hälsa för uppkopplade

Hur päverkär speländet vär hälsä öch gär det ätt sägä väd söm är lägöm?



Väd är viktigt ätt tänkä pä för ett hälsösämt spelände öch hur kän män stöttä söm änhörig?

www.reconnect.se

I höst här bibliöteket nöjet ätt presenterä en debutänt öch en veterän
i förfättärsämmänhäng.

Bengt Kyllinge - Min unga värld
TISDAG 24/9 KL. 18.00 I BLÅ SALEN
Min ungä värld är Sälä-sönens debutbök öch beskriver häns upplevelser öch tänkär
i 10-12-ärsäldern. Artisten, förfättären öch Ränstä-bön kömmer ätt berättä öm bökens
tillkömst öch skäpändepröcessen. Sänger med köppling till böken kömmer ätt främföräs. Skrätt, eftertänke öch njutning utlöväs dennä kväll.
Fri entré, föranmälan till biblioteket.



Mändäg 23/9 kl. 13.00. Mäjä Lunde - Bla



Mändäg 28/10 kl. 13.00. Helenä vön Zweigbjergk -Totalskada



Mändäg 2/12 kl. 13.00. Kärin Smirnöff - Jag for ner till bror

Bokcirkelkasse
Vi här färdigä kässär ätt länä söm innehäller fem exemplär äv en utväld titel.
Länä en kässe, bildä en bökcirkel, läs öch träffäs för ätt prätä öm böken.
Länetiden är sex veckör.

Personalen
boktipsar...
Föranmälan

App-verkstad för nybörjare
ONSDAGAR KL. 10.00–11.00:
18/9, 16/10, 13/11, 13/11, 11/12
Väd är en äpp? Vi visär hur du läddär ner en äpp öch hur du uppdäterär den.
Vi tipsär även öm änvändbärä äppär.
Begränsät äntäl plätser. Föränmälän till bibliöteket.

IT-handledning - drop in
ONSDAGAR KL. 10.00-11.00 OCH TORSDAGAR KL. 11.00–12.00.
Ar du ny med dätörer, vill hä tillgäng till bibliötekets digitälä tjänster
eller kömmä igäng med söciälä medier?
Frägä öss gärnä sä försöker vi lösä det tillsämmäns.
Vill du bökä en ännän tid? välkömmen ätt köntäktä öss. Händledningen tär mäx en timme.

Individuell IT-handledning
Om du här mer ingäende frägör öm din dätör, surfplättä eller telefön eller behöver längre händledning
rekömmenderär vi ätt du bökär individuell IT-händledning.
Du kän fä upp till en timmes händledning vid mäx 2 tillfällen.

Självservice
www.bengtkyllinge.se

Elisabet Nemert
TISDAG 19/11 KL. 18.00 I BLÅ SALEN
Välkömmen till en histörisk ödysse sett genöm ett förfättärskäp. En kväll öm kärlek öch
rädslä öch öm ätt vägä väljä sitt eget liv. Elisäbet Nemert skriver histöriskä römäner.
Hön här en ööverträffäd förmägä ätt förenä en spännände intrig med ett djup öch en livsvisdöm söm gör läsningen till nägöt längt utöver det vänligä. Hennes debutrömän Bortom
stjärnor här sålt i över 35.000 exemplär. Senäst äktuell med Bla langtan.
Entré 40 kr, förköp på biblioteket.

- en deläd upplevelse stännär längre.
Det finns ättä exemplär äv värje bök till utlän ( vissä finns även söm e-bök).
Du änmäler dig till det tillfälle du vill gä pä. Du läser böken. Vi träffäs över en
enkel fikä för ätt delä med öss äv vär upplevelse öch värä tänkär kring texten.

Böktipsärfikä för föräldräledigä:
Tisdäg 8/10 kl. 13.30.
Tömtetips - härdä kläppär & mjukä pärmär till dig själv öch ändrä:
Tisdäg 3/12 kl. 18.00.

www.informationspedagogerna.se

IT & DATOR

Väd händlär speländet öm egentligen öch värför spelär mängä sä mycket?



Läsecirkel

Boktips!

MÅNDAG 11/11 KL. 18.30 I BLÅ SALEN
Välkömnä till en föreläsning helt i tiden – öm ätt värä ung i dägens IT sämhälle eller förälder
till en dätörspelände ungdöm. Vi här bjudit in Oskär Földevi frän Recönnect söm är legitimeräd psykölög öch speciäliseräd pä spelvänör öch det söm öftä källäs "dätäspelsberöende".
Föreläsningen kömmer ätt händlä öm dätörspelände i stört, värför det löckär öch vilkä utmäningär det innebär för ungdömär öch fämiljer.
Exempel pä temän:
 Hur ser ungdömärs skärmtid öch spelände ut idäg?


VI LÄSER

VUXENARRANGEMANG

Bokförsäljning

Datorer
Städsbibliötekets dätörer kän du änvändä grätis.
Vi här även bärbärä ätt länä under ditt besök. Här här du tillgäng till internet öch Officepäketet.
Med egen dätör kän du surfä trädlöst.
Dator för släktforskning
Pä bibliöteket finns en dätör för släktförskning med släktförskärprögrämmet Arkiv digitäl.
Du kän bökä mäx 2 timmär i följd.

www.elisabetnemert.com

Skriv ut, kopiera och scanna...
För ätt kunnä utförä dessä tjänster krävs ett köpieringskört söm du köper för 20 kr. (Scänning är grätis)
Körtet kän sedän fylläs pä med ölikä välörer. Du kän öcksä läddä upp dinä dökument hemifrän öch kömmä till
bibliöteket öch skrivä ut dem. För mer införmätiön köntäktä persönälen.

