
Hiphopsagor med Jompa 
LÖRDAG 15/9 KL. 11.30 i BLÅ SALEN 
Jompa – en sagotant i ny tappning! En fo resta llning med stora och sma  historier (med glimten i 
o gat )och tydliga budskap kring bl. a. att va ga ga  sin egen va g, va nskap, genus och trafiksa ker-
het. Jompa (John Landenfelt) a r barnsko tare och rappare. Efter flera a rs arbete med att skapa 
musik, texter och ramsor tillsammans med barn har han satt ihop en a ng rap-show fo r barn.   
Rek ålder 4-6 år. Speltid  ca 30 min. Biljettpris 20 kr. Förköp fr.o.m. 7/9. 

Min lillasyster Kanin - Dockteatern Tittut 
LÖRDAG 29/9 KL. 11.30 I BLÅ SALEN  
Lilla syster Kanins storebror har lovat att passa sin syster, men det a r inte sa  la tt. Sa rskilt som hon 
matva grar, gallskriker och till ra ga pa  allt na stan blir ra vmiddag. 
 ”Om man bara a r lugn och inte blir arg och fo rtvivlad, sa  ga r det" ta nker storebror. 
Lilla syster Kanin sattes upp fo rsta ga ngen pa  Tittut fo r mer a n 20 a r sedan, en bera ttelse med humor 
och va rme om en va rld alla barn kan relatera till: blo jor, sagor, syskon, nappflaska och va lling. Med 
universella ka nslor sa som ra dsla,  spa nning, irritation, ilska och ka rlek. Nu a r det alltsa  dags fo r en 
nytolkning av den underbara bera ttelsen!  
Rek ålder 2-6 år. Speltid ca 40 min. Biljettpris 20 kr. Förköp fr.o.m. 21/9. 

Allsång på bibblan 
LÖRDAG 6/10 KL. 11.30 I BLÅ SALEN.  
Ta med hela familjen och sjung med i de mest va lka nda barnsa ngerna tillsammans med  
Gustav Holmberg.  
Kom och delta kostnadsfritt. 

En klok boktok - Clown Raimondo 
LÖRDAG 27/10 KL. 11.30 I BLÅ SALEN.  
En ha rlig sta uppteater med Clownen Raimondo. 
Boktoken ga r omkring pa  biblioteket och dammar av alla bo cker. Han a r hungrig pa  bo cker. Bok-
token a r en bokkonsument som missfo rsta tt hur man konsumerar bo cker. Han a ter dom. Ungefa r 
som na r vem som helst a ter smo rga s... Kan barnen hja lpa honom att fo rsta  ba ttre? Fo resta llningen 
tar upp vad som kan hittas mellan pa rmarna pa  bo cker. Sagor, sa nger, matematik, geografi, natur-
la ra, trolleri och annat skojigt… 
Rek ålder fr. ca 6 år. Speltid ca 45–55 min.  Begränsat antal platser. Hämta biljett gratis på biblioteket. 

Barndisco 

LÖRDAG 10/11 KL. 11.30 I BLÅ SALEN. 
Vi hoppar, viftar och skakar...Vi snurrar och vi hojtar och vi gungar. Kom och vifta, och skaka loss 
till de ka nda barnsa ngerna. Dj. Gustav Holmberg. 
Rek ålder ca 1-4 år. Kom och gå som du vill mellan kl. 11.30 och 13.00. Fri entré! 

Pettson & Findus  
LÖRDAG 1/12 KL. 11.30  OCH 13.00 I BLÅ SALEN.  
Skratta a t de va lka nda bera ttelserna och sjung med av hja rtans lust! Ha ng med gubben och katten 
na r de ta ltar, sa tter ko ttbullar, skra mmer ra v och fo rso ker baka pannkaksta rta. En sa ngglad famil-
jefo resta llning med Sven Hedman och Fanny Wistrand. Fo resta llningen bygger pa  Sven Nordqvists 
a lskade bo cker. 
Familjeföreställning (Obs! två föreställningar) Speltid ca 40-45 min. Biljettpris 20 kr.  
Förköp fr.o.m. 23/11. 

 

VARANNAN ONSDAG KL. 15.00–15.30: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12  
Alla fo ra ldrar  och vuxna med sma  barn t.o.m. 1,5 a r, a r va lkomna till  en mysig sa ng- och rytmik-
upplevelse tillsammans med Gustav Holmberg.  
Kom och delta kostnadsfritt. 
 
Fler barnaktiviteter kan tillkomma under hösten. Håll utkik på www.sala.se/bibliotek 
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Spännande samtal och intressanta föreläsningar i Kulturkvarteret Täljstenen.  
Torsdagar på Täljstenen är ett samarbete med ABF. 
Våra torsdagskvällar brukar vara populära så vi rekommenderar förköp.  
Entré 40 kr inkl. fika. Köp biljett i bibliotekets informationsdisk. Betala gärna med kort.  

Om Berg Kalle  
TORSDAG 27/9 KL. 18.30 I BLÅ SALEN 
Christer Ekman, djupt engagerad i ett antal lokalhistoriska projekt och Mats G Beckman, 
fo rfattare av tva  tidigare bo cker om Salas historia, har tillsammans gett ut boken ”Karl 
Berg – Gruvarbetaren”. Karl Berg eller Berg -Kalle som han kallades var en av de sista 
gruvarbetarna vid Sala silvergruva . Han var a ven en duktig speleman och kunnig pa  att 
laga och tillverka klockor. Boken redogo r a ven om livet i de gruvarbetarbyar i gruvans 
na rhet da r Berg fo ddes, levde och dog och da r sla ktingar och grannar fa r en egen identi-
tet. Kom och ho r Christer och Mats bera tta och visa bilder.  

”Det som aldrig fick ske” 
TORSDAG 25/10 KL. 18.30 I BLÅ SALEN 
A sa Erlandsson a r journalist, fo rfattare och redakto r fo r tidningen Svensk Polis. I novem-
ber 2017 fick hon Stora Journalistpriset i kategorin A rets Bera ttare fo r ”Det som aldrig 
fick ske”. Boken bygger pa  omfattande research, unika intervjuer och helt nya uppgifter 
runt skolattentatet Trollha ttan ho sten 2015 da  en maskerad och sva rdbeva pnad man 
mo rdade tre personer pa  Kronans skola. Fo rfattaren kommer pa  beso k och ger en bild av 
rasism, utanfo rskap och psykisk oha lsa i Sverige idag. Och vad som driver den nya tidens 
ga rningsman som i hemlighet planerar sin egen och andras  underga ng. 

”72 timmars överlevnad i händelse av kris”  
TORSDAG 15/11 KL. 18.30 I BLÅ SALEN 
A r du fo rberedd om krisen kommer? Samha llet sta ller inga krav pa  hur la nge du ska klara 
dig sja lv i ett krisla ge. Men na r resurserna a r begra nsade och behoven a r stora prioriteras 
extra utsatta grupper som a ldre och sjuka. Klarar du dig sja lv i 72 timmar  
(3 dygn) sa  avlastar du samha llets krisorganisation. Pa r Rickman, ordfo rande i Norra 
Ma lardalens  Civilfo rsvarsfo rbund, fo rela ser om ”72 timmar o verlevnad”. 

 

Möt en populär författare i ett spännande samtal vid förmiddagsfikat. 
Arrangemanget sker i samverkan med ABF. 
Entré 40 kr inkl. fika. Förköp rekommenderas.  

 

Inger Frimansson 
LÖRDAG 13/10 KL. 11.30 I BLÅ SALEN 
Inger Frimansson skriver sa va l lyrik som ungdomsromaner och psykologiska thril-
lers. Romandebuterade 1984 med Dubbelsä ngen. Hon fick fo r God nätt min ä lskäde
(1998)  Svenska Deckarakademins pris fo r ba sta svenska kriminalroman.  I en miljo  
inspirerat av ett anrikt Jo nko pingshotell utspelar sig Inger Frimanssons nya roman  
De sistä rummen som är en psykologisk thriller med drag av fantasy. 

Anna  Laestadius Larsson  
LÖRDAG 17/11 KL. 11.30 I BLÅ SALEN 
Anna  Laestadius Larsson a r fo rfattare och journalist och brinner fo r kvinnors ra ttig-
heter och villkoren fo r kvinnors liv – sa va l i historien som i samtiden. 2017 utkom hon 
med romanen Hilmä – en romän om gåtän Hilmä äf Klint. Tidigare har hon givit ut 
Bärnbruden, Pottungen och Räfvhonän, en trilogi skriven ur kvinnornas perspektiv om 
livet vid det svenska hovet och i Stockholm under a ren 1774-1818. 

 
Fler aktiviteter kan tillkomma under hösten. Håll utkik på www.sala.se/bibliotek 

 

 

 

 

 

Läsecirkel 
Under ho sten la ser vi tre klassiker. Det finns 10 exemplar av varje bok till utla n  
(finns a ven som e-bok).  
Du anma ler dig till det tillfa lle du vill ga . Du la ser boken. Vi tra ffas o ver en  
enkel fika och reflekterar o ver karakta rerna, miljo erna och va r la supplevelse. 

 Ma ndag 8/10 kl. 17.00. Jean Rhys - Särgässohävet. 

 Ma ndag 5/11 kl. 17.00. Per-Anders Fogelstro m - Minä drömmäs städ 

 Ma ndag 3/12 kl. 17.00. Jamaica Kincaid - Min mors självbiogräfi 

Bokcirkelkasse 
Vi har fa rdiga kassar att la na som inneha ller fem exemplar av en utvald titel.  
La na en kasse, bilda en bokcirkel, la s och tra ffas fo r att prata om boken.  
Bokkassen finns i flera uppsa ttningar. La netiden a r sex veckor. 
App-verkstad för nybörjare 
Tisdagar kl. 11.00–12.15: 11/9, 2/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12 
Vi la r dig hur man laddar ner en app och hur du uppdaterar den. Vi visar a ven bibliotekets 
appar;  
Biblio – en ljudboksapp fo r dig som vill lyssna pa  bo cker.  
Pressreäder – Appen med o ver 7000 dagstidningar och tidskrifter.  
Bluefire Reäder/Aldiko – E-bo cker direkt i mobilen. 
Kom iha g att du ma ste kunna dina anva ndaruppgifter till ditt gmail-konto om du har en android 
telefon och fo r ipone/ipad kra vs att du vet ditt apple-id.  
Begränsat antal platser. Föranmälan till biblioteket. 

Individuell IT-handledning  
Om du har mer inga ende fra gor om din dator, surfplatta eller telefon eller beho ver la ngre hand-
ledning rekommenderar vi att du bokar individuell IT-handledning.  
Du kan fa  upp till en timmes handledning vid max 2 tillfa llen.  

Det digitala biblioteket 
Biblioteket pa  na tet a r o ppet ja mt. Med la nekort och pinkod kan du alltid so ka,  
reservera och la na om dina bo cker via hemsidan www.sala.se. 
Du kan la na ljudbo cker via appen Biblio och e-bo cker. 
Du har ocksa  tillga ng till flera databaser via va r hemsida. 

Datorer 
Stadsbibliotekets datorer kan du anva nda gratis. Det finns sex stycken datorer. 
Vi har a ven ba rbara att la na under ditt beso k. 
Ha r har du tillga ng till Internet och Officepaketet. Med egen dator kan du surfa tra dlo st.  
Eftersom na tet a r o ppet och fritt rekommenderar vi att du har ett fullgott virusskydd pa  datorn 
och har aktiverat den interna brandva ggen. 

Dator för släktforskning 
Pa  biblioteket finns en dator fo r sla ktforskning med sla ktforskarprogrammet Arkiv digital.  
Du kan boka max 2 timmar i fo ljd. 

Skriv ut, kopiera och scanna 
Fo r att  kunna utfo ra dessa tja nster kra vs ett kopieringskort som du ko per fo r 20 kr. Kortet kan 
sedan fyllas pa  med olika valo rer. Du kan ocksa  ladda upp dina dokument hemifra n och komma 
till biblioteket och skriva ut dem.   
Fo r mer information kontakta personalen. 
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