NÄRA ÖGAT Teater Pero 10 oktober

Foto överst: Jonas Jörneberg
nederst: ©Mirja Brillman

KOMEDIANTEN

BARN & UNGA

HEMSKHETSSMINKNING 30 oktober

september-december 2015

BARN & UNGA hösten 2015
Komedianten fortsätter året med att vara en del av
VARBERG CALLING for Peace - som uppmärksammar att
det är 100 år sedan då den betydelsefulla fredskongressen hölls i Rosenfredsskolan. Vi lyfter artiklarna i FN:s
konvention om barnets rättigheter*.
Hela hösten ägnas åt rätten till kultur och i november
firar vi Barnkonventionsdagen med pompa och ståt! Alla
barn har rätt till kultur, på sina villkor.
Om inget annat uppges är arrangemangen gratis.
Med reservation för ändringar.

BRA
ATT

VETA

BILJETTER OCH ANMÄLAN till Komediantens
egna arrangemang: Vi har ny hemsida, biljettförsäljning och anmälan sker numera via hemsidan. Du kan
köpa biljetter i Stadsbibliotekets reception - där du även
får hjälp med att anmäla dig om du inte har tillgång till
dator.
Både barn och vuxna är välkomna till våra aktiviteter,
Vid föreställningarna är det scenkonstgrupperna som
sätter åldersrekommendationerna.
För uppdaterat program: www.kulturhusetkomedianten.se

L
H
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E
KUL
G

Under en helg i månaden (ibland två), händer det
något extra för barn på Kulturhuset Komedianten.
Helgerna har olika teman som vi utforskar genom
teater, musik, film, sagor, konstverkstäder och mycket annat.

ÄPPEL PÄPPEL

19–20 september

Alla barn är unika. De rör sig, lyssnar, läser och
ser på olika sätt. Välkommen till en helg med
aktiviteter för alla, oavsett funktionsvariation.

LÖRDAG

10.00–15.00 Äppelhyllans öppet hus!
Personal finns på plats hela dagen vid äppelhyllan på
barnavdelningen och bjuder på boktips och äppelfika.
På Äppelhyllan hittar du medier som kan läsas med
ögon, öron eller fingertoppar. Här finns media för barn
och unga samt vuxna om olika funktionsvariationer
och stöd- och inspirationsböcker.

inom syntolkning av konst.
Plats: Stadsbibliotekets reception

12.30–15.00 Öppen verkstad: Skapa och känn
Vi experimenterar fram taktila bilder med hjälp av våra
olika sinnen och med spännande material i Konstverkstan.
Plats: Konstverkstan (ingång via biblioteket, övre plan)
13.00 Sagostund med TAKK (tecken som stöd)
Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan
14.00 Äppelfilm
Småfilmer anpassade för barn med funktionsvariationer,
och öppet för alla.
Plats: Lilla Teatern

11.00 Sagostund med flanosagor
Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan
11.30 Upptäck konsten med dina sinnen
Vi letar upp konstverk på Komedianten som vi upptäcker och undersöker genom en syntolkad visning
tillsammans med konstnären Camilla Rosberg, utbildad
Målning av Ernst Billgren (detalj)

Upptäck konsten med dina sinnen 19 september

*Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

SÖNDAG

12.00 Upptäck konsten med dina sinnen
Se lördagens programpunkt.
Plats: Stadsbibliotekets reception
13.00, 13.20 och 13.40 Ljudvagnsbio bio med öronen
Stig in i den färgglada lilla husvagnen och lyssna på
en spännande ljudvärld. Med Ann-Louise Liljedahl. Ålder:
Från 4 år. Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se
eller 0340–886 00.
Plats: Vid Brännsvinsringen i parken utanför Komedianten
Nära ögat med Teater Pero 11 oktober

13.00–16.00 Öppen verkstad: Skapa och känn
Se lördagens programpunkt.
Plats: Konstverkstan (ingång via biblioteket på plan 2)

LÖRDAG

11.00–11.40 Teater: Nära ögat
I lönnfacken på en gammal chiffonjé, bland minnena
av en mormor, hittar vi både kartor, pickadoller och
gamla tänder. Vilka historier gömmer sig egentligen
bakom dessa ting? Vi får höra historien om när mormor var en ung upptäktsresande och möter vargflocken
och rövarna, när hon får användning av pistolen och
hur det kommer sig att de långa grå tänderna
hamnar i en av hennes hemligaste lådor. Efter en bok av
Ulf Nilsson. Med Teater Pero. Ålder: 4–8 år.
Biljetter: 40 kr, www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00.
Plats: Lilla Teatern

Ljudvagnsbio 20 september

15.00 Musik: Klangljus
En stillsam och rogivande konsert för barn. Ligg/sitt still
eller rör dig omkring fritt och bara var i de mjuka klangerna från hangen. Med Ann-Louise Liljedahl. Ålder: Från 4 år.
Biljetter: 40 kr, www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00.
Plats: Lilla Teatern

12.00–16.00 Öppen verkstad: Hemliga lådor
Vik papperslådor att förvara hemliga meddelanden i.
Ålder: Från 4 år.
Plats: Konstverkstan

SÖNDAG

ARTIKEL 23
Ett barn med funktionsvariation har rätt
till ett fullvärdigt och anständigt liv och
hjälp att delta i samhället på lika villkor.

12.30–15.30 Animera mera - kom och gör film med
Erling Ericsson
Intresserad av att göra film? Erling Ericsson, proffs på
animering hjälper dig att skapa film på direkten med
animationslådor och surfplatta. Han har gjort filmen
En film på en bok (med elever från Håstenskolan) som
kommer att visas rullande på Stadsbibliotekets barnavdelning under dagen. Ålder: 7–12 år.
Plats: Konstverkstan

SAGOR: SE,
HÖRA OCH GÖRA
10-11 oktober

13.00 Sagostund med sagohund
Vi läser mysiga hundsagor och läshunden Molly är med
och lyssnar. Molly gillar dessutom att mysa och bli
klappad. Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

Välkommen till en helg som går i berättelsens tecken. Spännande resor, läsande
hundar, hemliga lådor och filmer från när
och fjärran.

BRA
ATT

Öppettider och kontaktadresser
hittar du på sidan 22 i vuxendelen.
3

VETA

Foto: vänster ©Ann-Louise Liljedahl, höger: Jonas Jörneberg

FRED & FRIHET
24–25 oktober

Vi firar International Peace Forum, en del av
VARBERG CALLING for Peace. År 1915 befann sig
världen mitt i första världskriget; då hölls en fredskongress i Varberg som kom att påverka hela världen. Under Internationellt fredsforum 23–25 oktober
tar VARBERG CALLING for Peace upp stafettpinnen
från 1915 och här på Komedianten firar vi det.
ARTIKEL 6
Alla barn har rätt till liv,
överlevnad och utveckling.

Sagor med Pappoteket 25 oktober

13.00 Nycirkus/Teater/Musik: Resan till Apolonien
En tvärkonstnärlig föreställning i ett unikt samarbete
mellan cirkus, musik och teater. Om migration och
utanförskap berättad med cirkuskonster så som akrobatik, rockringar, jonglering, luftring och sprudlande
världsmusik från Apolonia. Ålder: Familjeföreställning.
Biljetter: 40 kr, www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00.
Plats: Kulturhuset Komedianten

LÖRDAG

12.00–16.00 Öppen verkstad: Pärla för fred
Hur ser fred ut? Vilka symboler, färger och mönster
finns och används i världen för att visa fred? Vi skapar
i pärlplatteteknik och annat kul. Ålder: Från 4 år.
Plats: Konstverkstan

14.30–15.00 Sagor med Pappoteket
Hälsa på i sagornas värld tillsammans med Pappoteket som bjuder på en rolig och spännande sagostund. Barnen får en bok som gåva. Pappoteket Halland
är ett läsfrämjande projekt mellan Studieförbundet
Vuxenskolan och Hallands bibliotek. Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

13.00–13.30 Afrikansk danssaga
Kan man dansa som en elefant? Absolut! Går det att
plocka frukt och dansa samtidigt? Javisst! Följ med på
en resa till Afrika tillsammans med Mia Roux så får du
se hur det går till. Det kommer att bjudas på mycket
glädje, dans och rytmiska toner. Ålder: Från 3 år.
Plats: Kulturhuset Komedianten

DRÖM: MED
BOK, BILD
OCH BARBIE

SÖNDAG

12.00–16.00 Öppen verkstad: Pärla för fred
Se lördagens programpunkt.
Plats: Konstverkstan

28–29 november

Att läsa är att drömma sig bort. Att skapa är att
drömma fram en bild. Att våga vara sig själv det är att följa sina drömmar.

LÖRDAG

10.00–16.00 Halländsk Bokmässa 2015
Var med på den halländska bokmässan. Här finns något för både stora och små. Träffa författare, var med
på sagostunder och hitta nya spännande böcker. Hela
programmet presenteras i en separat folder.
Mer information hittar du på
www.regionhalland.se/hallandskbokmassa
Plats: Kulturhuset Komedianten
13.00–16.00 Öppen verkstad: Skapa drömmar
Vad drömmer du om? Vad har du för önskedrömmar
och framtidsdrömmar? Vad vill du bli, vad skulle du
vilja ha, är det någonting du önskar var annorlunda?

Resan till Apolonien 25 oktober
Foto vänster: Janus Langhorn, höger: ©Studieförbundet Vuxenskolan
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läsfrämjande projekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Hallands bibliotek. Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

Hur skulle du istället vilja att det var eller såg ut?
Tillsammans skapar vi ett önsketräd med allas texter
och bilder. Under ledning av Anna Fröman och Carina
Fogde, Kulturskolan, Varberg. Ålder: Från 3 år. Barn
under 8 år i sällskap av vuxen.
Plats: Konstverkstan

UTSTÄLLNINGAR
OCH SKAPANDE

SÖNDAG

Har du sett att det finns spännande konstverk i hela
huset - skulpturer, målningar och olika utställningar…?
Vill du ställa ut din konst?
På evenemangsplatsen visas elevutställningar och
konst av unga. Hör av dig till konsthallen@varberg.se
för mer info. Aktuella utställningar finns på
www.kulturhusetkomedianten.se.
BRA
ATT V
KONSTVERKSTAN
ETA
I anslutning till Varbergs Konsthall ligger Konstverkstan, ett kreativt rum för skaparsugna människor. Verkstan är öppen söndagar, vissa lördagar och
lovdagar eller när ni bokat in en grupp. Barn under
8 år välkomnas tillsammans med en vuxen, men vi
tycker såklart att det är roligt om även ni med äldre
barn kommer hit. Att skapa tillsammans är kul och
viktigt. Ibland är det så poppis att komma till oss, att
vi tar till ett kölappssystem som utgår från receptionen
i konsthallen.

13.00–13.30 Teater: Barbie-Nils och pistolproblemet
En spännande berättelse om modet att våga vara sig
själv, oavsett vad andra tycker. En föreställning om
pojkar, pistoler, dockor och drömmar. Om genus, mod
och barns rätt. Med Teater Barbara. Ålder: 4–7 år.
Biljetter: 40 kronor, www.kulturhusetkomedianten.se
eller 0340–886 00.
Plats: Lilla Teatern
13.00–16.00 Öppen verkstad: Skapa drömmar
Se lördagens programpunkt. Plats: Konstverkstan

JulKULturHELG
19–20 december

Avsluta året med pyssel, sagor och film. Vi bjuder
på pepparkakor och mysig stämning.

LÖRDAG

Gender Heart
Pågår till 13 september
Titta på utställningen som ställer fler frågor än den ger
svar. Vem bestämmer hur en kvinna och man ska vara och
hur lever människor i andra delar av världen? Reflekterar
din spegelbild verkligen dig? Konstnärer från hela världen
har till utställningen skapat verk som får dig att skratta,
tänka till och reflektera över hur samhället ser ut idag.
Läs mer om utställningen på www.varbergskonsthall.se
Plats: Varbergs Konsthall

10.30 Tomtesagor
Bibliotekstomtarna läser juligt kuliga sagor och om vi
har tur kanske de har med sig tomtens säck.
Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan
12.00–15.00 Öppen verkstad: Julpysselverkstad
Krullade snören, konfetti och glitter! Ta med en klapp
att slå in, lär dig fiffiga, annorlunda inslagningstekniker och prova på att stämpla julklappsetiketter.
Mer info kommer på www.kulturhusetkomedianten.se.
Ålder: Sax-ålder (= när du kan klippa själv).
Plats: Konstverkstan

Män asså - var med och bygg på en skulptur
Pågår till 13 september
Hur ser manskroppen ut? Och hur bygger man den?

13.00–14.30 Filmtajm
Vi tittar på mysiga julfilmer. Ålder: Barntillåtet.
Plats: Lilla Teatern

SÖNDAG

12.00–15.00 Öppen verkstad: Julpysselverkstad
Se lördagens programpunkt.
Plats: Konstverkstan
13.00–13.30 Sagor med Pappoteket
Hälsa på i sagornas värld tillsammans med Pappoteket som bjuder på en rolig och spännande sagostund.
Barnen får en bok som gåva. Pappoteket Halland är ett

Barbie-Nils med pistolproblemet 29 november
5

Foto: José Figueroa

konst och om temat tiggeri. Ålder: 13–18 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00.
Plats: Varbergs Konsthall
Öppen verkstad: Fred
Onsdag 28 + torsdag 29 oktober 13.00–16.00
Vi jobbar med fredssymboler och gör våra egna mönster. Ålder: Från 8 år. Under loven har vi inte möjlighet att ta emot förskole- eller fritidsgrupper.
Plats: Konstverkstan
Män asså - snickra, spika och skruva till 13 september

Cecilia Parsberg: Hur blir du en framgångsrik
tiggare i Sverige?
3 oktober–10 januari 2016
I Varberg, liksom på många andra orter i Sverige, sitter
det numera tiggande EU-medborgare utanför affärer
och köpcenter. Vad gör samhället för att hjälpa dem?
Vilken värld vill vi ha och hur ska vi leva tillsammans?
Konstnären Cecilia Parsberg jobbar med ämnet i sin
utställning.
Plats: Varbergs Konsthall

Under utställningen Gender Heart kan du vara med
och bygga på Elias Björns konstverk som ska bli en
mansfigur byggd i trä. Öppet: Tis–tors 12.00–17.00,
fre–sön 12.00–16.00.
Plats: Konstverkstan
29 augusti–30 september
Romerna under Förintelsen
En utställning om romernas situation under andra
världskriget. Presenteras i samarbete med Forum för
Levande Historia.
Plats: Evenemangsplatsen

Söndagsöppen verkstad
Söndagar 4 oktober–6 december 13.00–16.00
Utöver KULturHELGER så är Konstverkstan öppen alla
söndagar från 4 oktober. Konstverkstans värd tar emot
och visar olika material och idéer. Ålder: Bäst för 4–12
år, men alla är välkomna. Barn under 8 år välkomnas
tillsammans med vuxen.
Plats: Konstverkstan

Studiedagsöppen verkstad
Torsdag 24 september, onsdag 25 november och
måndag 7 december 13.00–16.00
Är du ledig från skolan och vill se och skapa konst?
Ålder: Från 8 år.
Plats: Konstverkstan
5 oktober–25 oktober
Fotoutställning: Att hävda sin rätt
I bilder från Jordanien, Palestina och Moldavien får vi
möta människor som på ett eller annat sätt kunnat
hävda sina rättigheter genom stöd från de partnerorganisationer som Individuell Människohjälp (IM) stöttar.
Plats: Utställningsplatsen
26 oktober–22 november
Fotoutställning: Västsahara väntar
Delar av Västsahara är ockuperade av Marocko sedan
1975. En stor del av befolkningen bor sedan dess i
flyktingläger i Algeriet. 2012 tog riksdagen beslut om
att Sverige ska erkänna Västsahara. Presenteras i
samarbete med Föreningen Västsahara med stöd av
Fredsmiljonen.
Plats: Utställningsplatsen
UngKonst: Konstfika
Onsdag 28 oktober 17.00–19.00
Utifrån utställningen i konsthallen Hur blir du en
framgångsrik tiggare i Sverige? fikar och pratar vi om
Foto vänster: ©Elias Björn, höger: ©Cecilia Parsberg

Cecilia Parsberg 3 oktober–10 januari 2016
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Öppen verkstad: Animera mera - kom och gör film
med Erling Ericsson
Söndag 11 oktober 12.30–15.30
Intresserad av att göra film? Välkommen till en
filmworkshop där animationslådorna står färdiga med
surfplattor, det är bara att skapa film på direkten!
Hjälp får du av Erling Ericsson, proffs på animering.
Han har skrivit boken Animera mera och gjort filmen
En film på en bok (med elever från Håstenskolan) som
kommer att visas rullande på Stadsbibliotekets barnavdelning under dagen. Ålder: 7–12 år.
Plats: Konstverkstan

Nära ögat 10 oktober

Barnkonventionens dag
Fredag 20 november
Kom och fira med oss. Gör fjärilar med konstnär Marie
Wallin, som sedan 1999 arbetat med fjärilar för att
synliggöra barns rättigheter genom installationer
för barn och därigenom lyft fram firandet av FN:s
konvention för barnets rättigheter. Barnkonventionen
står som tema hela dagen och vi hoppas att ni vill fira
den tillsammans med oss. För tider och fullständigt
program se www.kulturhusetkomedianten.se
Plats: Konstverkstan

och öppet för alla. Läs mer under KULturHELGER på sidan 2.
Plats: Lilla Teatern

SCEN,
MUSIK & FILM

Lovfilm
Torsdag 24 september 15.00
Under tre lovdagar i höst visas film för lediga skolbarn.
Vilken film som visas hittar du i foldern som finns att
hämta i Stadsbibliotekets reception. Ålder: Från 7 år.
Plats: Lilla Teatern

KOMEDIANTENS
FILMKLUBB

Folk och rövare i Kamomilla stad
Fredag 25 september 18.00
De tre rövarna Kasper, Jesper och Jonatan ställer till
med problem i den lilla och mycket annorlunda staden
Kamomilla. De är nämligen inne i stan och rövar. En dag
rövar de bort självaste tant Sofie. Det skulle dom inte
gjort... Biljetter: 165–215 kr, www.biljettforum.se
Arr: Kultkompaniet
Plats: Varbergs Teater

Äppelfilm
Lördag 19 september 14.00
Småfilmer anpassade för barn med funktionsvariationer,

NÄRA ÖGAT - Teater Pero
Lördag 10 oktober 11.00–11.40
I lönnfacken på en gammal chiffonjé, bland minnena av
en mormor, hittar vi både kartor, pickadoller och gamla
tänder. Vilka historier gömmer sig egentligen bakom
dessa ting? Vi får höra historien om när mormor var en
ung upptäktsresande och möter vargflocken och rövarna,
när hon får användning av pistolen och hur det kommer
sig att de långa grå tänderna hamnar i en av hennes
hemligaste lådor. Ålder: För 4–8 år. Biljetter: 40 kronor,
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00.
Plats: Lilla Teatern

Klangljus - Ann-Louise Liljedahl
Söndag 20 september 15.00
En stillsam och rogivande konsert för barn. Ann-Louise
Liljedahl spelar på det magiska instrumentet hang
och ett långsamt ljusspel projiceras på väggar eller
golv. Ligg/sitt still eller rör dig omkring fritt och bara
var i de mjuka klangerna från hangen. Föräldrar kan
också sitta eller ligga på golvet och få en behaglig och
avstressande stund. Ålder: Från 4 år.
Plats: Lilla Teatern

ARTIKEL 31
Varje barn har rätt till vila och fritid, lek
och rekreation anpassad till barnets ålder
samt rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet.

Biljetter till Komediantens föreställningar kan köpas
för 40 kr på www.kulturhusetkomedianten.se, i
Stadsbibliotekets reception eller via 0340–886 00.
Både barn och vuxna är välkomna till våra aktiviteter.
Vid föreställningarna är det scenkonstgrupperna som
sätter åldersrekommendationerna.

BRA
ATT V
FILMTAJM MED KOMEDIANTENS FILMKLUBB!
ETA
För att titta på film med oss behöver du vara
medlem i Komediantens filmklubb. Det kostar ingenting
att vara med - bara anmäl dig i bibliotekets reception. Under vissa helger och under tre lovdagar i höst
visas film för barn. Platserna är begränsade och först
till kvarn gäller. Vilka filmer som visas presenteras i
filmklubbens folder som du kan hämta i receptionen.
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Foto: Jonas Jörneberg

den alltid vaksamma pantern Bagheera hittar honom.
Hon ser genast att det är ett människobarn.
Biljett: 165–215 kr, www.biljettforum.se.
Arr: Kultkompaniet
Plats: Varbergs Teater
Lovfilm
Onsdag 25 november 15.00
Under tre lovdagar i höst visas film för lediga skolbarn.
Vilken film som visas hittar du i foldern som finns att
hämta i Stadsbibliotekets reception. Ålder: Från 7 år.
Plats: Lilla Teatern
Barbie-Nils och pistolproblemet - Teater Barbara
Söndag 29 november 13.00–13.30
En spännande berättelse om modet att våga vara sig
själv, oavsett vad andra tycker. En föreställning om
pojkar, pistoler, dockor och drömmar. Om genus, mod
och barns rätt. Den belyser också svårigheten i att
vara förälder, i detta fall en ensamstående pappa som
vill göra allting rätt, men som i sin strävan missar det
viktigaste - att lyssna till sitt barns vilja. Baserad på
en bok av norska Kari Tinnen. Ålder: 4–7 år.
Plats: Lilla Teatern

Animera mera 11 oktober

Lovfilm
Måndag 7 december 15.00
Under tre lovdagar i höst visas film för lediga skolbarn.
Vilken film som visas hittar du i foldern som finns att
hämta i Stadsbibliotekets reception. Ålder: Från 7 år.
Plats: Lilla Teatern

Öppen verkstad: Animera mera - kom och gör film
med Erling Ericsson
Söndag 11 oktober 12.30–15.30
Intresserad av att göra film? Välkommen till en
filmworkshop där animationslådorna står färdiga med
surfplattor, det är bara att skapa film på direkten.
Hjälp får du av Erling Ericsson, proffs på animering med
barn och erfarenhet från projekt över hela världen. Han
har skrivit boken Animera mera och gjort filmen En film
på en bok (med elever från Håstenskolan) som kommer
att visas rullande på Stadsbibliotekets barnavdelning
under dagen. Ålder: 7–12 år.
Plats: Konstverkstan

Julfilm
Lördag 19 december 13.00–14.30
Vi tittar på mysiga julfilmer. Ålder: Barntillåtet.
Plats: Lilla Teatern

BÖCKER & SÅN´T

Resan till Apolonien- Apolonia
Söndag 25 oktober 13.00
En tvärkonstnärlig föreställning i ett unikt samarbete mellan cirkus, musik och teater. Om migration och utanförskap
berättad med cirkuskonster så som akrobatik, rockringar,
jonglering, luftring och sprudlande världsmusik från
Apolonia. Trailer och mer info kan du läsa på
www.apolonia.se. Ålder: Familjeföreställning.
Biljetter: 40 kronor, www.kulturhusetkomedianten.se
eller 0340–886 00.
Plats: Kulturhuset Komedianten

Dyslexiveckan •
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• Dyslexiveckan •

Läs för läshunden Molly
Måndag 5 oktober 17.00–18.00
Läshunden Molly är en perfekt kompis att träna sin
läsning på. Det blir en mysig stund när hunden lyssnar
till dig som läser. Ta med din favoritbok eller låna en
på biblioteket. Vill du veta mer om läshundar, titta in
på www.bokhunden.se. Ålder: Alla.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00, senast 4/10. Begränsat antal platser.
Plats: Sagorummet, entréplan

Djungelboken
Torsdag 5 november 17.30
Långt inne i djungeln föds en liten pojke som växer
upp med de vilda djuren. När han blir äldre ger han sig
ut på upptäcktsfärd. Det dröjer inte lång stund innan
Bild: ©Erling Ericsson

5-11 oktober

Temat för årets dyslexivecka är rätten att läsa.
Alla behöver berättelser och på biblioteket vill vi
hjälpa läshindrade att hitta vägar in i litteraturen.
Alla ska kunna läsa på sitt sätt.

• Dyslexiveckan • Dyslexiveckan • Dyslexiveckan •

Läshundar - vad är det?
Måndag 5 oktober 18.15–19.00
Hur arbetar en läshund? Varför ska barn läsa för en
läshund? Marie Rydell berättar om läshundar i Halland
och det jobb läshunden Molly och Marie gör tillsammans. Ålder: Alla.
Plats: Evenemangsplatsen

Bokfika
Tisdagar 29 september + 24 november 16.00–17.00
och torsdag 29 oktober 14.00–15.00
Bok + fika, bättre blir det inte! Lyssna på boktips om
spännande böcker och mumsa på något riktigt gott. Ålder:
11–13 år. Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00, senast dagen före. Begränsat antal platser.
Plats: Hörnrummet, övre plan

Bokfika
Tisdag 6 oktober 15.30–16.15
Kom och få tips om lättlästa böcker och mumsa på
god fika. Ålder: 9–14 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00
senast 2/10. Begränsat antal platser.
Plats: Hörnrummet, övre plan

Läsmys med läshunden Molly
Måndagar 5 +12 + 19 + 26 oktober och 2 november
17.00–18.00, och även 26 oktober 17.00–19.00
Läshunden Molly träffar barn som behöver öva på sin
läsning. Det blir en mysig stund när hunden lyssnar på
barnet som läser. Ta med din favoritbok eller låna en
på biblioteket. Vill du veta mer om läshundar, titta in
på www.bokhunden.se. Ålder: Från 6 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00,
senast dagen före. Begränsat antal platser.
Plats: Sagorummet, entréplan

Sagostund med sagohund
Söndag 11 oktober 13.00–13.30
Vi läser mysiga hundsagor och läshunden Molly är med
och lyssnar. Ålder: Från 4 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

Träffa författaren Thomas Halling
Tisdag 27 oktober 15.00–16.00
Thomas Halling har skrivit massor av böcker, bland
annat serierna Finnes: Agnes, önskas: hund och Trio i
trubbel. När han kommer till oss berättar han om varför
han blev författare och om sina böcker. Ålder: 8–12 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00 senast 26/10. Begränsat antal platser.
Plats: Lilla Teatern

Egen nedladdning
Under veckan satsar vi extra på att hjälpa läshindrade
att få tillgång till egen nedladdning. Vi hjälper till att
skapa konton åt låntagare med läsnedsättning som
vill ladda ner talböcker och e-textböcker själva och
visar hur detta fungerar. Mer information finner du
på biblioteken.

ARTIKEL 17
Barn har rätt att läsa bra böcker och tidningar och få information från olika medier
Bokklubben
Tisdagar 22 september + 13 oktober + 17 november
och 8 december 16.00–17.00
Lyssna på boktips om spännande böcker medan du
mumsar på fika. Dessutom pysslar vi med något kul
tillsammans. Bokklubben träffas fyra gånger under
hösten. Ålder: 8–10 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00, senast dagen före varje tillfälle.
Begränsat antal platser.
Plats: Hörnrummet, övre plan

FIRA!

Nyfiken på det nya Sagorummet
Tisdag 8 september kl 09.30–10.30
Sagorummet har fått en helt ny kostym! Vi inviger med
pompa och ståt! Sagoläsning med storbildskärm och besök
av Nicke Nyfiken*. Dessutom presenteras kommunens nya
kulturplan för barn och unga. Välkomna! Anmälan till
www. kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00.
Plats: Sagorummet, entréplan

Läsmys med läshunden Molly, måndagar i oktober
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*

Foto vänster: Varbergs kommun, höger: Nicke Nyfiken - Curious George created by
Margret and H. A. Rey. © & ™ by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.

Nalledagen
Tisdag 27 oktober 10.15–11.00
Ta med din nalle på kalas. Vi firar nalledagen med
sagor och sånger. Kanske får din nalle en ny kompis
eller favoritsaga. Ålder: Från 3 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00,
senast 26/10. Begränsat antal platser.
Plats: Sagorummet, entréplan
Pippis kalas
Fredag 6 november 15.00–16.30
Världens bästa Pippi Långstrump har fyllt 70 år. Det
firar vi med ett hejdundrandes kalas! Kom gärna klädd
som Pippi eller varför inte som Herr Nilsson. Det blir
livat må ni tro! Ålder: Från 3 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00,
senast 3/11. Begränsat antal platser.
Plats: Lilla Teatern

Baby på bibblan tisdagar september–november

Småbarnsstund
Fredagar 4 september + 18 september + 2 oktober
+ 16 oktober + 30 oktober + 13 november +
27 november och 11 december 10.15–10.45
Kom och sjung, rimma och ramsa. En stund för de
minsta barnen. Ålder: 0–3 år. Vi har inte möjlighet att
ta emot förskolegrupper. Max en vuxen/barn. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00
från och med måndagen samma vecka. Begränsat
antal platser.
Plats: Lilla Teatern

Fars dag
Söndag 8 november 13.00–13.30
Fira farsdag med att ta med pappa på en sagostund.
Pappoteket bjuder på roliga och spännande sagor om
PAPPOR. Vi bjuder på farsdagfika och såklart får papporna en farsdagspresent från biblioteket. Barnen får en bok
som gåva. Pappoteket Halland är ett läsfrämjandeprojekt
mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Hallands bibliotek med syfte att få fler läsande pappor. Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

Sagor med Pappoteket
Söndagar 25 oktober 14.30–15.00 + 8 november +
22 november och 20 december 13.00–13.30
Hälsa på i sagornas värld tillsammans med Pappoteket
som bjuder på roliga och spännande sagostunder i
höst. Barnen får en bok som gåva. Pappoteket Halland
är ett läsfrämjandeprojekt mellan Studieförbundet
Vuxenskolan och Hallands bibliotek. Ålder: Från 3 år.
Plats: Sagorummet, entréplan

Barnkonventionens dag 20 november
Kom och fira med oss. Gör fjärilar, lyktor och se film.
FN:s konvention för barnets rättigheter står som tema
hela dagen och vi hoppas att ni vill fira den tillsammans med oss. Fullständigt program kommer på
www.kulturhusetkomedianten.se
Plats: I och utanför Komedianten

UNG &
UNG VUXEN

ARTIKEL 42
Alla barn och vuxna har rätt att få reda
på vad som står i barnkonventionen.

FÖR
DE
Baby på bibblan

Ung Konst: Konstfika
Onsdag 28 oktober 17.00–18.30
Utifrån utställningen i konsthallen Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? fikar och pratar vi om konst
och om temat tiggeri. Ålder: 13–18 år. Anmälan: www.
kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00.
Plats: Varbergs Konsthall

MINSTA

Tisdagar med start 22 september och 3 november 9.30
Fredagar med start 16 oktober 9.30
Vi sjunger, rimmar och läser tillsammans. Fem
tillfällen/grupp. Under hösten erbjuds tre grupper med
begränsat antal deltagare, därför krävs föranmälan.
Ålder: Bebisar 4–8 månader. Anmälan:
Tisdagsgruppen Elisabeth Jakobsson, 0340–882 10.
Fredagsgruppen Kajsa Åberg via mail till
kajsa.aberg@varberg.se. Anmälan tas emot från 1/9.
Plats: Sagorummet, entréplan
Foto: Varbergs kommun

Vic Vem
Torsdag 29 oktober 18.30
Hiphopshow med inslag av poesi, improvisation och
soulsånger. Vic Vem beskrivs ofta som ”en röst för
det nya Sverige”. Med sina nakna texter, ärliga sätt
att leverera och tydliga avståndstagande från droger,
kriminalitet, mobbning och rasism har han utmärkt sig
som en positiv förebild som inte drar sig för att prata
10

öppet om sin bakgrund. Ålder: Från 15 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller till 0340–886 00.
Plats: Lilla Teatern

MISSA INTE:

Vic Vem-workshop
Torsdag 29 oktober 16.00–18.00 på Centralen,
Greve Jakobs väg 6. Se mer info sidan 12.
Skriv kreativiteten till liv
Tisdagar 3 + 10 + 17 + 24 november 17.00–19.00
Skrivkurs för dig som vill släppa loss fantasin och hitta ditt eget uttryckssätt. Bubblar du av ord som väntar
på att få komma ut? Har du redan texter som du vill
arbeta med? Eller vill du helt enkelt komma igång med
ditt skrivande? Ålder: 15–25 år.
Anmälan: maria.redstromnorrman@gmail.com senast
2/11. Maila gärna om du har några frågor om kursen.
Plats: Hörnrummet, övre plan

Vic Vem 29 oktober

Samtal om tiggande och givande
Onsdag 25 november 18.30
Varbergs Konsthall vill erbjuda en öppen plattform
för reflektioner och tankar, därför bjuder vi in till
ett samtal om vilka mellanmänskliga och politiska
frågor som tiggandet och givandet aktualiserar. Med
utgångspunkt i konsthallens utställning Hur blir du en
framgångsrik tiggare i Sverige? ger Cecilia Parsberg sin
syn på givandet och tiggandet. Vilka bilder skapar vi av
varandra? I panelen deltar politiker med flera.
Ingår i Var och varannan onsdag.
Ytterligare information: www.varbergskonsthall.se
Plats: Evenemangsplatsen

En värld av is & eld: Historien om Västeros och
Game of Thrones - Elio M. García och Linda Antonsson
Onsdag 14 oktober 18.30
Linda och Elio har tillsammans med George R.R. Martin
skrivit boken En värld av is & eld som handlar om
världen där bokserien Sagan om is & eld och TV-serien
Game of Thrones utspelar sig. De berättar om skapade
världar i fantasyböcker i allmänhet och om arbetet
med boken. Ålder: Från 15 år.
Plats: Lilla Teatern

KULTURLOV

Ett lov från skolan betyder ett lov fullt av kulturaktiviteter! Hela programmet för vad som händer
under vecka 44 kommer i oktober på
www.kulturhusetkomedianten.se.
Läsmys med läshunden Molly
Måndag 26 oktober 17.00–19.00
Läshunden Molly träffar barn som behöver öva på sin
läsning. Det blir en mysig stund när hunden lyssnar på
barnet som läser. Ta med din favoritbok eller låna en
på biblioteket. Vill du veta mer om läshundar, titta in
på www.bokhunden.se. Ålder: Från 6 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00 senast 25/10. Begränsat antal platser.
Plats: Sagorummet, entréplan
Nalledagen
Tisdag 27 oktober 10.15–11.00
Ta med din nalle på kalas! Vi firar nalledagen med
sagor och sånger. Kanske får din nalle en ny kompis
eller favoritsaga. Ålder: Från 3 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00 senast 26/10. Begränsat antal platser.
Plats: Sagorummet, entréplan

En värld av is & eld 14 oktober
Bild vänster: Garcia och Antonsson, foto höger: ©Vic Vem

11

Träffa författaren Thomas Halling
Tisdag 27 oktober 15.00–16.00
Thomas Halling har skrivit massor av böcker, bland
annat serierna Finnes: Agnes, önskas: hund och Trio i
trubbel. När han kommer till oss berättar han om varför
han blev författare och om sina böcker. Ålder: 8–12 år.
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00 senast 26/10. Begränsat antal platser.
Plats: Lilla Teatern

Vic Vem 29 oktober

MER KULTUR I
VARBERG   /UNGA VUXNA

Öppen verkstad: Fred
Onsdag 28 + torsdag 29 oktober 13.00–16.00
Vi jobbar med fredssymboler och gör våra egna mönster.
Ålder: Från 8 år. Under loven har vi inte möjlighet
att ta emot förskole- eller fritidsgrupper.
Plats: Konstverkstan

Vic Vem-workshop
Torsdag 29 oktober 16.00–18.00
Workshop i hiphop/poesi där vi även samtalar kring
självkänsla och att följa sin dröm.
Workshopen kretsar kring skrivande av rap och poesi,
du får verktyg att med egna ord berätta dina historier
på ett slagkraftigt sätt. Vi jobbar med tillgång till
kunskap kring hur man kan lägga upp en text och
få den att låta bra. Rytmik, rimtektnik, artikulering,
improvisation samt koncepttänkande behandlas.
Ålder: Från 15 år. Anmälan: centralen@varberg.se
Plats: Centralen, Greve Jakobs väg 6

Ung Konst: Konstfika
Onsdag 28 oktober 17.00–19.00
Utifrån utställningen i konsthallen Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? fikar och pratar vi om konst
och om temat tiggeri. Ålder: 13–18 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340–886 00.
Plats: Varbergs Konsthall
Bokfika
Torsdag 29 oktober 14.00–15.00
Bok + fika, bättre blir det inte! Lyssna på boktips om
spännande böcker och mumsa på något riktigt gott. Ålder:
11–13 år. Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se
eller till 0340–886 00 senast 28/10. Begränsat antal
platser.
Plats: Hörnrummet, övre plan

MISSA INTE:

Vic Vem - hiphopshow
Torsdag 29 oktober 18.30
Hiphopshow med inslag av poesi på Kulturhuset
Komedianten. Se mer info sidan 10.

MER KULTUR I
VARBERG

Hemskhetssminkning
Fredag 30 oktober 14.00-14.50 (7–10 år) och
15.00-15.50 (10-12 år)
Kom och lär dig sminka riktigt läskigt. Mirja dukar upp
sminket och visar hur det går till. Sedan kan du testa
på dig själv eller någon annan och bli riktigt ”snygg”
till kvällen. Ålder: 7–12 år. Anmälan:
www.kulturhusetkomedianten.se eller 0340-886 00.
Plats: Lilla Teatern

Tisdag 8 september: Nicke Nyfiken* hälsar på...
i Tvååkers bibliotek 11.30
Anmälan: biblioteket.tvaaker@varberg.se.
Ålder: 3–6 år. Begränsat antal platser.
Tisdag 8 september: Nicke Nyfiken* hälsar på...
i Rolfstorps bibliotek 13.15
Anmälan: biblioteket.rolfstorp@varberg.se.
Ålder: 3–6 år. Begränsat antal platser.

Zombiefest
Fredag 30 oktober 16.00–17.30 (när mörkret har
lagt sig över staden)
2012 vann ett gäng modiga barn över zombierna, men
nu är de tillbaka! Så plocka fram din läskigaste outfit
eller kom som du vill. Spännande äventyr väntar.
Ålder: 10-12 år (och orädda!)
Anmälan: www.kulturhusetkomedianten.se eller
0340–886 00 senast 29/10. Begränsat antal platser.
Plats: Lilla Teatern

Stella Nostra - Lassemajas detektivbyrå
Lördag 19 september 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol
Cirkus Imago
Lördag 26 september 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol
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*

Foto överst: ©Vic Vem, nederst: Nicke Nyfiken - Curious George created by
Margret and H. A. Rey. © & ™ by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved.

Björnar
Lördag 3 oktober 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

i vår ordbok. Vi hoppas att den blir proppfull av nya
roliga ord. Ålder: Alla.
Plats: Veddige bibliotek
Skattjakt
Måndag 26 oktober–fredag 30 oktober
Pippi har gömt en massa guldpengar för att inte
Dunderkarlsson och Blom ska få tag i dem. Problemet
är att hon glömt bort var. Hjälp Pippi att leta upp
pengarna. Hittar du alla har du chans att vinna en
bok! Ålder: Alla.
Plats: Veddige bibliotek

Pippi-sagostund
Tisdag 6 oktober 10.00
Vi läser bilderböcker om Pippi och uppmärksammar att
hon fyller 70 år. Ålder: 3–5 år.
Plats: Veddige bibliotek
Fåret Shaun
Lördag 10 oktober 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

Hemskhetssminkning
Fredag 30 oktober 10.30 (7–10 år) och 11.45 (10–12 år)
Kom och lär dig sminka riktigt läskigt. Mirja dukar upp
sminket och visar hur det går till. Sedan kan du testa på dig
själv eller någon annan och bli riktigt ”snygg” till kvällen.
Anmälan: Från och med 16 oktober Veddige bibliotek
0340–69 77 11 eller biblioteket.veddige@varberg.se.
Begränsat antal platser.
Plats: Veddige bibliotek

Mini and the Mozzies
Lördag 17 oktober 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol
Pelle Pingvin
Lördag 24 oktober 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

The boy and the world
Lördag 31 oktober 12.00 och 14.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

Invigning av ljuskonstverk, Rosenfredsskolans fasad
Lördag 24 oktober
Under Internationell Peace forum den 24 oktober invigs
det nya konstverket Bladhjärta av konstnär Mats
Olofgörs på Rosenfredskolans norra fasad.
Ett ljuskonstverk som föreställer två hjärtan, två blad
som balanserar och speglar varandra. En symbol för
kärlek och samverkan. Att bära och bli buren.
Se www.varberg.se för ytterligare information om
invigningsprogram och tider.
Plats: Rosenfredsskolan, Greve Jacobs väg 6

Sagostunder
Tisdagar 3 + 10 + 17 och 24 november 10.00–10.30
Alla barn mellan 3–5 år är välkomna på sagostund. Vi
läser nya, roliga bilderböcker eller berättar spännande
folksagor.
Plats: Bua bibliotek
Vem lurar Alfons?
Lördag 7 november 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

Spunk, skronk eller krins
Måndag 26 oktober–fredag 30 oktober
Tycker du som Pippi att det är kul att hitta på egna
ord? I så fall vill vi jättegärna att du skriver upp dem

Bokfika
Onsdag 11 november 17.30–18.30
Mia och Malin bjuder på fika och tipsar om jättebra
böcker från skolbibliotekariernas blogg.
Vill du redan nu kolla in bloggen så är adressen:
www.bokohoj.wordpress.com. Ålder: 10–12 år.
Anmälan: Veddige bibliotek 0340–69 77 11, senast
9/11. Begränsat antal platser.
Plats: Kungsäter bibliotek
Småkryp
Lördag 14 november 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

Hemskhetssminkning 30 oktober
Foto: ©Mirja Brillman
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Bokfika
Torsdag 19 november 17.30–18.30
Mia och Malin bjuder på fika och tipsar om jättebra
böcker från skolbibliotekariernas blogg. Vill du redan
nu kolla in bloggen så är adressen:
www.bokohoj.wordpress.com. Ålder: 10–12 år.
Anmälan: Veddige bibliotek 0340–69 77 11, senast
17/11. Begränsat antal platser.
Plats: Veddige bibliotek

ZiggaZing - Ensemble Yria
Zigga och Zing diggar och sjunger tillsammans till
plask och bubbel i denna interaktiva musikupplevelse.
Vi packar kappsäcken och drar iväg på ett musikäventyr
tillsammans med bl.a. Draken Pyr och Tande Tusenfoting. Vi gungar med vinden, trollas bort under ett
magiskt tyg och till slut befinner vi oss i det stora
havet där vågorna gungar och bubblorna bubblar.
Onsdag 2 december 09.00 och 10.15
Ålder 1–5 år. Biljetter: biblioteket.kungsater@varberg.se
eller 0320–810 01 (måndagar).
Begränsat antal platser.
Plats: Kungsäters bibliotek

Alfons och Einstein
Lördag 21 november 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

Torsdag 3 december 09.00 och 10.15
Ålder: 1–3 år. Biljetter: 0340-69 90 34, från och med
16/11 14.00. Begränsat antal platser.
Plats: Träslövsläge bibliotek

Kompis-sagostund
Tisdag 24 november 10.00
Plats: Veddige bibliotek

Fredag 4 december 09.00 och 10.15
Ålder: 1–5 år. Biljetter: biblioteket.rolfstorp@varberg.se.
Begränsat antal platser.
Plats: Rolfstorps bibliotek

Molly och julmonstret
Lördag 28 november 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

FN:s BARNKONVENTION är ett
dokument innehållande 54 artiklar
för hur barn ska behandlas och med
regler som ger barnet egna rättigheter.

Tjuvarnas jul
Lördag 5 december 12.00
Info: www.biocapitol.se. Arr: Barnens Bio
Plats: Bio Capitol

ZiggaZing med Ensemble Yria 2 december i Kungsäter, 3 december i Träslövsläge och 4 december i Rolfstorp
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Foto: ©Ensemble Yria

