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Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges



Grodan fyller 30 år!
Det firar vi under v.5 med: tipsrunda, 
sagostund & pyssel. Från 3 år.
Vi lottar ut fina priser!
Begränsat antal platser. 
Föranmälan från 18 januari, tfn 45 06 30

 Sagostund & pyssel
FRE 1 FEB | 10:00-11:30 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

För de små

FREDAGAR 18 JAN, 15 FEB
10:00 | HUVUDBIBLIOTEKET | 2-5 år. 

TISDAGAR 19 FEB, 23 APR
10:00 | RINKABYHOLMSBIBLIOTEKET | 3-6 år. 

Sagostund
Finns det något mer underbart än att förflyt-
ta sig in i sagans värld? Välkomna till våra 
härliga sagostunder där vi läser både roliga 
och spännande sagor! 

Gruffalon fyller 20 år!
Det firar vi under v.9 med: tipsrunda, 
färgläggningsteckningar, sagostund & 
pyssel. Från 3 år. Vi lottar ut fina priser! 
Begränsat antal platser. 
Föranmälan från 15 februari, tfn 45 06 30

 Sagostund & pyssel
FRE 1 MAR | 10:00-11:30 | 
HUVUDBIBLIOTEKET



För de små
 Sagostund på arabiska 
أوقات قراءة القصص بالعريب 

 Välkommen att lyssna till sagor på arabiska
 för mindre barn.
 يسعدنا حضوركم لالستامع إىل قصص األطفال باللغة العربية 

 LÖRDAGAR 16 FEB, 16 MAR, 13 APR
 | 12:30 | HUVUDBIBLIOTEKET
ONS 27 MAR | 16:00 | BERGAVIKSBIBLIOTEKET

Ge ditt barn ett språk
TIS 16 APR | 10:00 | ÖPPNA FÖRSKOLAN MÅSEN

Vi lyfter böckernas, högläsningens och berättandets 
stora betydelse för ditt barns språkutveckling. 
Det är aldrig för tidigt att introducera boken.
Samarr: Eva Maria Emilsson-Rütting, Språkverkstaden 
& Emilie Falk, Kalmar Stadsbibliotek

"Boomboomtjoffpoff" med
Heléne Ingvarsdotter och 
Thomas Wiegert 
Ett musik-kalas där alla får sjunga 
mycket! 
 FRE 15 MAR | 10:00 |
 HUVUDBIBLIOTEKET

Sånger och rörelselekar 
med Heléne Ingvarsdotter
FRE 12 APR | 10:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Ålder: 1 - 4 år. 
Begränsat antal platser. 
Ingen föranmälan.
Arr: Kulturskolan

Foto: Stina Felter



Sagolördag med Mia Mellström

Från 5 år

Bokmärkestillverkning för alla åldrar!
ONS 6 MAR | 15:00-16:00 | SMEDJAN i Smedby

Vi bjuder på fika! Anmäl gärna i förväg, tfn 45 29 64 eller mail: smedjan@kalmar.se

Bokmärkestillverkning

LÖR 23 MAR | 13:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET 

Kalmarförfattaren Mia Mell-
ström läser ur sin bok ”Gul-
näsa” och berättar om hur 
man kan skapa sina egna 
berättelser eller sagor. 
Ingen föranmälan!



För bokälskare - boksnack & bokhäng

Bokhäng 
Tycker du om att prata om böcker?
Då är du välkommen till Kalmar 
stadsbiblioteks ”bokhäng”. 
Tillsammans väljer vi en bok, som 
vi pratar om vid nästa tillfälle. 
Meddela eventuella allergier eller 
specialkost till: maria-magdalena.
adeen@kalmar.se 

ONSDAGAR | 16:00 -18:00 | 
13 FEB, 13 MAR, 17 APR, 29 MAJ
HUVUDBIBLIOTEKET

  
HAGBYBIBLIOTEKET
TISDAGAR 12 FEB, 16 APR | 15:00-16:00 |

  BERGAVIKSBIBLIOTEKET
  TISDAGAR  12 FEB, 12 MAR, 9 APR, 21 MAJ | 16:00-17:00 | 

  TREKANTENBIBLIOTEKET
ONSDAGAR 23 JAN, 27 FEB, 10 APR | 15:00-16:00 |
 
LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET
ONSDAG 13 FEB | TISDAG 9 APR | 15:00-16:00 |

Boksnack
Fika och snacka om böcker! Ålder 9-12 år.
 Anmäl ditt intresse till respektive bibliotek.

Från 13 år



Sportlov

Författarbesök Clara Henry
MÅN 18 FEB | 13:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET 

Clara Henry är bloggare, vloggare, 
föreläsare, programledare och förfat-
tare! Hon har skrivit böckerna: ”Ja jag 
har mens, hurså?” och ”Mot framtiden : 
en simpel guide till att krossa patriarkatet”. 
På sportlovet kommer hon till huvubib-
lioteket.

Från 10 år

Foto: Magnus Ragnvid



Sportlovspyssel
ONS 20 FEB | 10:00-12:00 | 
BERGAVIKSBIBLIOTEKET

 För dig som gillar att pyssla! 
Om du är under 7 år ta med dig en vuxen! 
 

ONS 20 FEB | 12:00-13:00 | 
TREKANTENSBIBLIOTEKET

Gör ditt eget bokmärke eller armband 
med bokstavspärlor! För barn 6-9 år.

Sportlov
Musikföreställning 
”Nallefabriken”
TIS 19 FEB | 10:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

 I Nallefabriken finns en maskin som 
tillverkar gosedjur!
 Det händer en del konstiga saker i 
Nallefabriken. Följ med på ett äventyr 
med sång och musik!
 Ta gärna med dig ditt eget gosedjur. 

 Begränsat antal platser. 
 Föranmälan från 5 februari, tfn 45 06 30

Från 3 år



Sportlov
Bokronden 
ONS 20 FEB | 14:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

En dansande hyllning till böcker. 
Med sina fantasifulla upptåg och dans 
upptäcker vi biblioteket och läsande
bland hyllorna…Ålder: 6-9 år + familj
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen i 
samarbete med Kalmar teaterförening
Biljetter köps på Nortic och kostar 50 kr.

Maus sagoteteater
FREDAG 22 FEB |10:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Välkomna på en magisk sagostund! 
Gycklaren Maus gestaltar gamla kända 
folksagor med hjälp av dockteater i Maus 
sagostund. 
Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

4-7 år

Foto: Simon Almljung Törngren

Sportlov på biblioteken i Södermöre 
Under sportlovet har vi rymdtema på biblioteken i Södermöre. 
Kom och testa dina kunskaper om rymden i vår frågetävling. Du har då 
chans att vinna en bok om rymden. Tävlingen är för dig som går i försko-
leklass upp till sexan. Det finns också målarbilder med rymdtema och bok-
bord med böcker om rymden.



Harry Potter 

Harry Potter-kväll
MÅN 1 APR | 18:00-19:30 | 
HUVUDBIBLIOTEKET 

Välkommen till en magisk 
kväll med lekar, tävling, 
diskussioner & allmänt nörd-
mys. Kom gärna utklädd! 
Vi bjuder på fika! 
Begränsat antal platser. 
Föranmälan från 18 mars,
tfn  45 06 30

Från 10 år

Teckna din egen 
Harry Potter-
karaktär
ONS 3 APR | 17:30-19:30 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

Gillar du Harry Potter och hans magiska 
värld? Gillar du att teckna? Välkommen 
till en teckningsworkshop  där du får 
teckna en egen magisk karaktär! 
Vi bjuder på frukt!
Begränsat antal platser. 
Föranmälan från 20 mars, tfn  45 06 30

För 20 år sedan kom första Harry Potter-boken ut på 
svenska. Detta vill vi fira!

 10 -14 år



Påsklov
Författarbesök 
Jenny Jägerfeld
TIS 23 APR | 13:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET 

Jenny Jägerfeld författare och psy-
kolog som ofta hörs i media.
Hon nominerades till August-
priset i kategorin Årets svenska 
barnbok 2018 för hennes roman 
”Comedy Queen” och fick pri-
set i samma kategori 2010 för 
romanen ”Här ligger jag och 
blöder”. 

I ”Comedy Queen”  hanterar 
tolvåriga Sasha sorgen efter 
sin mammas bortgång.
Genom att göra allt tvär-
temot mamman, till skill-
nad mot mamman som 
var deprimerad och grät 
ofta ska hon aldrig gråta 
utan istället göra det till 
sin mission att få folk 
att skratta genom att 
bli Stå-upp komiker.

9-15 år

Foto: Hugo Thambert

Påskpyssel
ONS 24 APR | 10:00-12:00 | 
BERGAVIKSBIBLIOTEKET

För dig som gillar att pyssla!
Om du är under 7 år ta med dig en 
vuxen! Ingen föranmälan.



Det tutar och blinkar - en interaktiv show om fordon
TOR 25 APR | 13:00 | HUVUDBIBLIOTEKET 

Möt Johan Anderblad, känd som programledare på Bolibompa, numera författare 
till bilderböckerna "Bojan och brandbilen" och "Bojan och polisbilen". Han berättar om 
Bojan som älskar alla fordon och om allt som rör brandbilar och polisbilar. 

3-8 år

Foto: Ulrica Zwenger

Följ med på robotäventyr!
FRE 26 APR | 13:00-15:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET 

Louise Storm från AV-media kommer 
till biblioteket med sina robotvänner 
Dash och Sphero.
Lär dig att programmera robotarna 
och allt roligt de kan göra! 
Begränsat antal platser. 
Föranmälan från 12 april, tfn  45 06 30

9-12 år

Påsklov



Barnföreställningar - På scen i Kalmar

Under våren visar Kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med Kalmar tea-
terförening, barnteater på huvudbiblioteket och i Smedby. 
Det handlar om vänskap, att växa och dansande bibliotekarier!
Biljetter köps på Nortic.se. 

På Kalmar teater visas knatte- och barnfilm under sista söndagen i varje månad 
med start i januari. Mellan filmvisningarna bjuds det på kreativ kultur i form av 
konst, levande musik m.m. i Teatercaféet där det också går att köpa fika.
Bion är gratis och ingen förbokning behövs.

Om ditt barn har en funktionsvariation som vi bör känna till får ni gärna höra av 
er i förväg så hjälper vi till med anpassning. (Ansvarig för föreställningen hittar ni 
i Kalmar-appen.)
Välkommen till våra scener i vår!



Vi gillar böcker och det vill vi att 
ditt barn också ska göra! Därför 
får alla ett-åringar i Kalmar kom-
mun en bok. Du som förälder får 
en gåvokupong på Barnhälsovår-
den och när du lämnar den på 
biblioteket får du ditt barns bok.

Biblioteket är en härlig oas för dig och ditt barn.
På huvudbiblioteket har vi ett mysigt rum, Gläntan med utklädningskläder och lek-
saker. Medhavd frukt eller ”mellis” får ni gärna äta i biblioteket.

På lekoteket kan barn och ungdomar med särskilda behov låna hem pedagogiska 
och sinnesstimulerande leksaker. Allt material är speciellt utformat för att utfors-
ka och väcka nyfikenhet samt skapa lust att kommunicera och inspirera. Lekoteket 
drivs av RBU Kalmar, Förbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. 
Utlåningen görs i stadsbibliotekets regi genom vanliga lånekort.
Kontaktpersoner: Trine Nyberg 076-780 46 82 och Anna Samby 070-815 92 94

Gläntan

Välkommen in i böckernas värld!

Lekoteket på bibblan



Januari
18 Sagostund, 2-5 år
23 Boksnack, 9-12 år, Trekantenbiblioteket 

Februari
1 Sagostund-tema Grodan, från 3 år
2 Dansföreställning-Typiskt Typisk, 
 från 9 år, Smedjan i Smedby 
12 Boksnack, 9-12 år, Hagbybiblioteket
12 Boksnack, 9-12 år, Bergaviksbiblioteket
13 Boksnack, 9-12 år, 
 Ljungbyholmsbiblioteket
13 Bokhäng, från 13 år
15 Sagostund, 2-5 år
16 Sagostund på arabiska
18 Sportlov- Författarbesök, Clara Henry
19 Sportlov- Nallefabriken, från 3 år 
19 Sportlov- Sagostund, 3-6 år, 
 Rinkabyholmsbiblioteket
20 Sportlov- Bokronden, barnteater, 6-9 år
20 Sportlov-Pyssel, Bergaviksbiblioteket
20 Sportlov-Pyssel, Trekantensbiblioteket
22 Sportlov-Maus sagoteater, 4-7 år
27 Boksnack, 9-12 år, Trekantenbiblioteket

Mars
1 Sagostund-tema Gruffalo,  från 3 år
6 Bokmärkestillverkning, Smedjan
12 Boksnack, 9-12 år, Bergaviksbiblioteket
13 Bokhäng, från 13 år
15 ”Boomboomtjoffpoff”, musik-kalas,1-4 år
16 Sagostund på arabiska
23 Sagolördag med Mia Mellström, 
 från 5 år
24 Barnteater- Från Himmelens topp till   
 havets botten, 3-6 år
27 Sagostund på arabiska, 
 Bergaviksbiblioteket

April
1 Harry Potter-kväll, från 10 år
3 Teckna din egen Harry Potter karaktär!   
 10-14 år
9 Boksnack, 9-12 år, Bergaviksbiblioteket
9 Boksnack, 9-12 år, 
 Ljungbyholmsbiblioteket
10 Boksnack, 9-12 år, Trekantenbiblioteket
12 Sånger och rörelselekar, 1-4 år
13 Sagostund på arabiska
16 Boksnack, 9-12 år, Hagbybiblioteket
16 Ge ditt barn ett språk,
 Öppna förskolan Måsen
17 Bokhäng, från 13 år
23 Påsklov- Sagostund, 3-6 år, 
 Rinkabyholmsbiblioteket
23 Påsklov-Författarbesök, Jenny Jägerfeld
24 Påsklov-Påskpyssel, Bergaviksbiblioteket
25 Påsklov- Det tutar och blinkar med 
 Johan Anderblad
26 Påsklov- Följ med på robotäventyr!, 
 9-12 år
27 Barnteater- Väx upp!, 3-8 år

Maj
21 Boksnack, 9-12 år, Bergaviksbiblioteket
29 Bokhäng, från 13 år
             

 

Plats: Huvudbiblioteket om inget annat anges.

Kalendarium Barn/Unga


