NYKÖPINGS
HUVUDBIBLIOTEK

Program för barn, familj & unga hösten 2022

BARNKULTURCENTRUM
Öppet: lör kl 11.00 – 15.00
Extra öppet under skolloven.

Öppet: mån –  tor kl 10.00 – 19.00
fre kl 10.00 –  18.00
lör kl 10.00 – 15.00
sön kl 12 – 15 (okt – mars)

Kultur & Bibliotek

Tfn: 0155 – 24 89 08
0155 – 24 88 11
Besöksadress: Prästgatan 12
barnkulturcentrum@nykoping.se

Tfn: 0155 – 24 86 86
Besöksadress: Hospitalsgatan 4
info.biblioteket@nykoping.se

Didi & Gogo väntar
på bussen

facebook.com/barnkulturcentrum

19 NOVEMBER

Gripes Modellteatermuseum
finns nu i Länsmuseet.

Köp biljett på Turistbyrån, Rosvalla
eller nykopingsguiden.se

KULTURSKOLAN

För mer info om evenemangen,
se bibliotek.nykoping.se

Anmälan: nykoping.se/kulturskolan
Tfn: 0155 – 24 87 65
Besöksadress: Rosenkällavägen 41C
kulturskolan@nykoping.se

STIGTOMTA BIBLIOTEK
Öppet: mån och ons kl 15–18
Meröppet: Alla dagar 7–21
med passerbricka.

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

facebook.com/nykopingskulturskola

Tfn: 0155-24 86 86
Besöksadress: Skolvägen 4
stigtomta.bibliotek@nykoping.se

Återkommande aktiviteter på biblioteken och Barnkulturcentrum för barn • hösten 2022
Bokslukarna
ONSDAGAR JÄMNA VECKOR MED
START 21 SEPT KL 16.00–17.00
BARNKULTURCENTRUM

GRATIS

!

11 & 25 NOV KL 10.30
SAGOGROTTAN, HUVUDBIBLIOTEKET

GRATIS

!

BARNKULTURCENTRUM

GRATIS

!

GRATIS

!

MÅN 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10
KL 17.00-18.00 • STIGTOMTA BIBLIOTEK

Följ med på ett äventyr bland
fladdrande fjärilar, vajande palmer
och väsande kobror. För dig som är
nyfiken på sagoyoga.

Ordkonst är en konstform som
inspirerar till fantasifullt berättande,
skrivande och lek med ord.

GRATIS

!

20 OKT KL 15.00

I svampskogen
24 NOV KL 15.00

Ufo – finns det någon därute?

Vi tar avstamp i böckernas värld och
skapar egna berättelser, bilder
och texter.
En rolig, klurig knuff som öppnar
dörren till din fantasi! För dig som är
mellan 12-16 år gammal och intresserad av att läsa, skriva och använda
din fantasi på olika kreativa sätt.

Entré: 30 kr/gång eller köp ett årskort,
200 kr, giltigt 1 år från inköpsdatum.

Lekrummet

Här bor nu LEKTRÄDET som
tidigare stod på biblioteket!

GRATIS

!

Det finns utklädningskläder,
käpphästar, spel och andra leksaker.

Galleri Röda Hästen

!

Utställningar av och för barn & unga

Imse Vimse

Lilla biblioteket

För alla barn som vill sjunga och
ramsa med hela kroppen.

Här kan du sitta och fika, ta med dig
eget eller köp enklare fika på plats.
Avdelningen har samma öppettider
som Öppen skaparverkstad.

Designa och sy din
egen käpphäst
TORS KL 16-17.30, 10 GÅNGER
AVGIFT: 950 KR INKL MATERIAL • 9-14 ÅR

Du får kunskapen till att tillverka din
käpphäst från grunden med att färga
tyg och garn av naturmaterial till din
häst, använda handsömnad för att
skapa formen till hästhuvudet, tälja
till din käpp samt lära dig slå rep till
grimma och trensel. Ledare är Anny
Liivamäe.
Gruppen startar vid minst 5 deltagare
och max antal är 12 st.

GRATIS

Böcker om konst och hantverk,
sagoböcker och annat spännande.

Grupperna startar vid minst 5
deltagare och max antal är 8 st.

Kursstart: 6 okt, vecka 40
(uppehåll för lov vecka 44)

GRATIS

Håll utkik efter aktuell utställning på
Facebook eller Nyköpingsguiden,
spännande för både stora & små!

23 SEPT KL 10.30 • BIBLIOTEKSPARKEN
28 OKT & 2 DEC KL 10.30
SAGOGROTTAN, HUVUDBIBLIOTEKET

Kursstarter: v. 40 torsdag och fredag
uppehåll för lov v. 44

Mer info på bibliotek.nykoping.se/
barnkulturcentrum & på Facebook
Nyköpings Barnkulturcentrum.

Välkommen in i Sagogrottan och
lyssna på dramatiserade sagor
GRATIS
och berättelser.
!

Anmälan: anna.nystrom@nykoping.se

Du fortsätter utifrån momenten att
dreja, ringla och skulptera. Kursen
riktar sig till dig som gått grund och
vill utveckla din kunskap och lära dig
mer. Ledare är Bereket Negasi.

Konstnärer & gästlärare inspirerar
och lotsar till lekfullt skapande i färg
och form för barn tillsammans med
sina vuxna. Drop in för alla åldrar!

SAGOGROTTAN, HUVUDBIBLIOTEKET

Pepparkakor och julglitter

FRE KL 18–19.30, 10 GÅNGER
BARNKULTURCENTRUM
950 KR INKL MATERIAL • ÅLDER: 9-15 ÅR

27 AUG–10 DEC LÖR KL 11.00-15.00
LÄSLOV V. 44 MÅN-FRE KL 11.00-15.00
RÖDA DAGAR OCH JULLOV STÄNGT.

Vi ger våra barn & unga en egen
plats för att möta konst och en
möjlighet att själva kunna prova på
att ställa ut.

8 DEC KL15.00

Keramikkurs fortsättning

Öppen skaparverkstad

Bemannat måndagar och onsdagar
kl 13-18 och med Meröppet,
då du själv med din passerbricka
kan komma in i lokalen och låna
böcker alla dagar 7-21.

Ordkonst i Stigtomta

15 SEPT KL 15.00 • BIBLIOTEKSPARKEN,
HUVUDBIBLIOTEKET • FRÅN 2 ÅR

Du lär dig att dreja, ringla och skulptera. Kursen riktar sig till dig som vill
lära dig arbeta med keramik från
grunden. Ledare är Bereket Negasi.

Skapa och lek

Har du frågor går det bra att maila
dem till barnochunga.biblioteket@
nykoping.se
Besök vår biblioteksfilial!

bibliotek.nykoping.se

Sagostunder

TORS KL 18-19.30, 10 GÅNGER
BARNKULTURCENTRUM
950 KR INKL MATERIAL • ÅLDER: 9-15 ÅR

STIGTOMTA BIBLIOTEK

Välkommen med din bebis, ca 6-18
månader på en stund där vi ramsar,
läser och sjunger tillsammans.

Sagoyoga i
biblioteksparken

Keramikkurs grund

Ingen föranmälan.

HUVUDBIBLIOTEKET
Babystund

!

Läsecirkel för barn i åldern 9-12.
Vi tipsar varandra om böcker vi läst
och gör roliga aktiviteter kopplat
till böcker och läsning. Biblioteket
bjuder på enklare fika.

Böckernas värld

KURSER

GRATIS

!

Anmälan till keramik- och käpphästkurser: ulrika.hagen@nbv.se eller
tfn 0733-83 83 55 senast 23 sept.
För komplett anmälan behövs namn,
adress, personnummer (10 siffror),
postadress samt mobilnr. till förälder.
Arr: NBV och Kultur & Bibliotek

Teater- och musikföreställningar • hösten 2022

Läslov • 31 okt–6 nov • Tema: Djurens hemliga liv
För detaljerat läslovsprogram se bibliotek.nykoping.se,
nykopingsguiden.se och Facebook

FOTO: AKIRA ÖBERG

Loppor på lina

Teater och musik
60 kr/person om ej annat anges,
inklusive fri entré till aktuell skapar
verkstad på Barnkulturcentrum
samma dag, drop in kl 11.00–15.00.
Köp din biljett online via Nyköpingsguiden eller på Turistbyrån och Rosvalla. Biljetterna släpps 1 september.

GRATIS

TIS 1 NOV & ONS 2 NOV KL 10.30
OLROGSALEN, CULTURUM • FRÅN CA 2 ÅR

!

Möt de hoppade lopporna i en
spännande loppcirkus. En lekfull
familjeföreställning för stora och små.

Patrik är mörkrädd med
Teater Sörmland
LÖR 29 OKT KL 13.00 • OLROGSALEN,
CULTURUM • FAMILJEFÖRESTÄLLNING, 3-9 ÅR

Patrik är en liten sköldpadda. Han är
7 år gammal, bor med sina föräldrar
och han kan massor med saker. Han
kan slå kullerbyttor både framlänges
och baklänges, han kan räkna till 20
både framlänges och baklänges och
han kan knäppa alla knappar på sin
skjorta, både framlänges och baklänges. Men en sak kan han inte.

Gissa djuret!

GRATIS

!

Är det en slingrig orm eller en mjuk
liten katt? Kom till Huvudbibliotekets
barn- och ungavdelning och gissa
djuret med hjälp av dina händer.
Vågar du?

Vems ögon?

LÖR 19 NOVEMBER KL 13.00
OLROGSALEN, CULTURUM • 2,5–7 ÅR

La Balle Rouge – en saga om
livets mirakel
LÖR 1 OKT KL 13.00 • NYKÖPINGS TEATER
FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Upplev en prisbelönt dockteater
från Frankrike som nu landar i
Sverige. Här berättas, med något så
simpelt som figurer i skumgummi,
om livets stora och små mirakel,
allt ackompanjerat med dragspels
musikens hela känsloregister.
Arr: Scenkonst Sörmland, Nyköpings
Arenor och Barnkulturcentrum

En dramatisering av Anna Höglunds
bok med samma namn.
Didi och Gogo är vänner. De sitter
på en bänk och väntar på bussen.
Men bussen kommer inte.
Det händer saker under tiden.
En hund kommer gående. Det börjar
regna. De blir ovänner. De blir vänner
igen. Ett träd slår ut. Bänken blir en
dansscen. Leken gör väntan till ett
äventyr.
Kommer bussen i morgon?

nykopingsguiden.se/litterart

Teckna manga
LÖR 8 OKT 11.00–14.00
BARNKULTURCENTRUM • ÅLDER: 8–12 ÅR

Lär dig grunderna i att teckna
manga och inspireras av Maria
Gripes berättelser

Boksläpp – Mariagripelikt
LÖR 15 OKT 11.00–12.00
NYKÖPINGS HUVUDBIBLIOTEK

Lansering av boken Mariagripelikt
– Om Maria Gripes barnböcker och
tidiga ungdomsromaner, skriven av
Martin Hellström, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och
recensent på Dagens Nyheter, som
under fem års tid läst in sig på Maria
Gripe tillsammans med ungdomar.

GRATIS

!

FOTO: ÅKE HE
DS

Årets LitterArt firar 10-års jubileum med
en hyllning till Maria Gripes författarskap.

TRÖM

LitterArt Gästabud • 13–16 okt

Panelsamtal om Maria
Gripe
LÖR 15 OKT 12.00–13.00
NYKÖPINGS HUVUDBIBLIOTEK

Martin Hellström deltar i ett panelsamtal om Maria Gripes betydelse
idag, tillsammans med Lena Kjersén
Edman, litteraturkritiker och fil dr i
litteraturvetenskap, samt en av ungdomarna som har deltagit i Martin
Hellströms bokprojekt.
Samtalet modereras av bibliotekarie
Lars Larsson.

GRATIS

!

MÅN 31 OKT • FÖRESTÄLLNING KL 13.00
SKAPARVERKSTAD CA KL. 14.00-16.00
STIGTOMTA BIBLIOTEK • FRÅN CA 2 ÅR

Möt de hoppade lopporna i en
spännande loppcirkus. En lekfull
familjeföreställning för stora och små.
Efter föreställningen har vi Öppen
skaparverkstad på temat Djurens
hemliga liv.
Hämta gratisbiljett på Turistbyrån,
Rosvalla eller nykopingsguiden.se

GRATIS

!

Öppen skaparverkstad
MÅN-FRE 31 OKT–4 NOV KL 11.00–15.00
30:-/ DAG ELLER ÅRSKORT 200:VI TAR SWISH OCH KORT
BARNKULTURCENTRUM

Känner du igen djurens ögon?
Kom till Huvudbibliotekets barn
avdelning och testa dina kunskaper.
Vinn fina priser!

Skaparverkstäder för hela familjen
kopplade till temat Djurens hemliga
liv. Varje dag har vi en konstnär på
plats som lotsar & inspirerar i arbetet
med olika material och tekniker.

Han törs inte ha sitt skal på sig.
För Patrik är mörkrädd.

Didi & Gogo väntar på bussen
med Dockteatern Tittut

Loppor på lina

Barnens egen loppis
Till förmån för insamlingen Världens barn!
LÖR 20 AUG KL 11.00-14.00 • PRÄSTTRÄDGÅRDEN, S:T NICOLAI KYRKA, NYKÖPING

Ungar! Boka ett bord och sälj det du inte leker med längre, växt ur eller vill
att någon annan ska få glädje av! Kom och fynda, fika, köp lotter och vinn fina
priser! Evenemanget är en del av Park till Park.
Bokning av bord: barnkulturcentrum@nykoping.se. 50:-/bord.
Vid ihållande regn är vi inne i församlingshemmet.
Ett samarbete med Nyköpings församling och Nyköpings Arenor.

Aktiviteter för ungdomar • hösten 2022
Bokdejt

GRATIS

!

UNG skaparverkstad

GRATIS

TORS 27 OKT, 24 NOV KL 15.00–18.00
HUVUDBIBLIOTEKET

ONSDAGAR KL 16.00-19.00 START 7 SEPT
BARNKULTURCENTRUM • ÅLDER: 13–18 ÅR

Välkommen till Ungavdelningen för
att fika gratis, träffa nya vänner och
kanske vinna choklad! Bokdejt är ett
häng för dig som är ung och gillar
läsning eller som vill börja läsa mer.

Varje onsdag under terminen träffas
vi och skapar, fikar och umgås. Gillar
du att måla, teckna, sticka, dreja,
fotografera eller något helt annat?

Du får boktips & fika, göra egna pins
och enkla böcker, skapa blackout
poetry & titelpoesi, lyssna på författare & rappare och kanske framträda
själv med en egen text.
Quizza varje gång på olika teman.
Alla vinner pris men the Champ
vinner mest! Ingen föranmälan.

Då är ung skaparverkstad för dig!
Du tillsammans med de andra deltagarna påverkar träffarnas innehåll.
Det är era idéer som styr. Ibland tar
vi in kunniga och inspirerande
konstnärer/hantverkare/författare
etc som vägleder dig genom
workshopen. Ung skaparverkstad är
för dig som går på högstadiet eller
gymnasiet. Det är gratis att delta
och ingen föranmälan krävs.
Följ oss på Instagram @unginykoping
barnkulturcentrum@nykoping.se

Kulturskolan

Kulturskolan är en plats för kreativt
och lustfyllt skapande. En plats där
barn och unga kan utforska och
utvecklas inom olika kulturämnen tillsammans med utbildade pedagoger.
På Kulturskolan kan du som är
mellan 0-19 år gå en utbildning på
din fritid. Vi erbjuder kurser inom
kulturämnena dans, bild, slöjd,
musik och teater. Vi har både kortare
och längre utbildningar.
Kontakt: 0155-24 87 65
kulturskolan@nykoping.se

Öppet hus
17 OCH 18 AUG
KL 17.00–20.00

Mer ingående info om kursutbud
och anmälan:
nykoping.se/kulturskolan

Kulturljus i decembertid
10 DEC KL 17.00 CULTURUM.

Kulturskolans elever berikar och
berör i en gemensam föreställning.

!

