VILL DU VETA MER?
Stadsbiblioteket
Kulturhuset Komedianten
Engelbrektsgatan 7
432 80 Varberg
Telefon: 0340-88600
Epost: biblioteket@varberg.se
Webbplatser: kulturhusetkomedianten.se,
varbergsbibliotek.se

DYSLEXIVECKAN
2/10 - 8/10

DYSLEXIVECKAN 2017
Under första veckan i oktober är det Europeiska dyslexiveckan! Detta
uppmärksammas på bibliotek runt om i Europa och Sverige med
föreläsningar och andra aktiviteter som ska sprida kunskap kringoch förståelse för dyslexi. Så även på Kulturhuset Komedianten och
Varbergs bibliotek.
LÄS FÖR LÄSHUNDEN MOLLY
Måndag 2 oktober 17.30-18.30

ÖPPET HUS KRING DYSLEXI
Tisdag 3 oktober 16.00-17.30

Läshunden Molly träffar
barn som behöver träna
på sin läsning. Det blir en
mysig stund då hunden
lyssnar på barnet som läser.
Och så kan man ju passa
på att klappa Molly! Vill du
veta mer om läshundar, se
facebook.com/vovsihalland

Välkommen till
Dyslexiveckans Öppet hus
på Stadsbiblioteket! Här får
du veta mer om Legimus,
Inläsningstjänst, Datorteket
och användbara appar.
Ställ dina frågor kring
läs-och skrivproblematik
till Dyslexiförbundet och
Logopedimottagningen.
Hitta ditt sätt att läsa!

Ålder: Från 6 år
Anmälan: Fri entré, boka plats på
kulturhusetkomedianten.se eller
0340-88600 senast 29/9.
Varje barn får 20 minuter med
läshunden. Vi mailar ut er
tilldelade tid.
Plats: Hörnrummet, övre plan

Plats: Expoplatsen, entréplan

Benny Björkman

DYSLEXIFÖRBUNDET – TIPS
OCH TRIX
Onsdag 4 oktober 16.00-18.30

pedagogiska verktyg och
vad den nya tekniken kan
innebära.

Dyslexiförbundet finns på
plats med tips och info
som kan förenkla vardagen
för dig med läs- och
skrivproblematik.

Arrangeras i samarbete med
Dyslexiförbundet.

Plats: Expoplatsen, entréplan

ATT LEVA MED DYSLEXI:
FÖRELÄSNING MED BENNY
BJÖRKMAN
Onsdag 4 oktober 18.30-19.30
Benny trodde i 35 år att
han var dum och lat. Innan
sin diagnos om svår dyslexi
undvek han situationer
där problemen kunde
framkomma. Nu har han
med rätt hjälp, bra verktyg
och rätt inställning lyckats
med saker som ingen trodde
var möjliga.
Benny Björkman föreläser
och delar med sig av sitt liv
som dyslektiker. Han vänder
sig till andra dyslektiker och
deras anhöriga, men även
till dagens pedagoger, med
tips om olika studietekniker,

Plats: Lilla Teatern

BOKTIPS FÖR DIG MED
LÄSSVÅRIGHETER
Torsdag 5 oktober 15.30-17.15
Vi bjuder på god fika och
tipsar om bra böcker,
som finns att lyssna på i
Legimus.
15.30-16.15: 10-15 år
16.30-17.15: Vuxna
Anmälan: Fri entré, boka plats på
kulturhusetkomedianten.se eller
0340-88600 senast 4/10.
Plats: Hörnrummet, övre plan

DYSLEXIFÖRBUNDET – TIPS
OCH TRIX
Lördag 7 oktober 12.00-14.00
Dyslexiförbundet finns på
plats med tips och info
som kan förenkla vardagen
för dig med läs- och
skrivproblematik.
Plats: Expoplatsen, entréplan

