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Varsågod, här har du höstens program
och utställningar i din hand! Barn & ungas
program hittar du längst bak i broschyren.
Hoppas du hittar något som passar!

Öppettider
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

09.00-19.00
09.00-18.00
11.00-16.00
13.00-16.00 (okt-dec)

Besöksadress: Kriebsensgatan 4
Telefon: 016-710 51 10
E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
Webb: bibliotek.eskilstuna.se
Vi finns på Facebook och Instagram

			

VÄLKOMMEN!

Boka en IT-kunnig

Vill du komma igång att låna e-böcker?
Eller vill du ha hjälp med din nya surf- eller
läsplatta?
På Stadsbiblioteket kan vi hjälpa dig med
vardagliga IT-frågor som rör datorer, läs- och
surfplattor och mobiltelefoner.
Exempel på saker du kan få hjälp med är:
• E-post
• Nedladdning av e-böcker
• Officeprogram
• Scanning av dokument
• Skapa användarkonton på sociala medier
• Trådlösa nätverk
Bokningstiden är högst en timme, och
vägledningen är gratis. Välkommen med din
bokning till receptionen! Det går också bra
att boka på telefon 016-710 51 10.

Boken kommer

Vet du om att vi levererar böcker hem till
dörren?
Boken kommer är en gratisservice för dig
som exempelvis är långvarigt sjuk eller
rörelsehindrad och inte själv kan komma
till biblioteket. Ta kontakt med biblioteket
så hjälper vi till att välja ut böcker åt dig.
Sedan åker vi hem till dig med böckerna.
Lånetiden är fem veckor.
Ring och beställ böcker
Boken kommer 016-710 25 48.

Att läsa på många sätt

Kontakta biblioteket för att skapa ett användarkonto på Legimus för egen nedladdning
av talböcker.

Se hit
!

Öppen

scen

– SCENEN ÄR DIN!
Här kan du berätta om ditt intresse, något du
har upplevt, läsa en dikt eller sjunga en sång
– det är du som bestämmer!
Tisdagar 17.00-18.00 i bibliotekshallen.
Kontakta marie.bjornholm@eskilstuna.se om
du vill boka in en tisdag och medverka under
hösten.

SEPTEMBER

Simon Stålspets Band

Onsdag 18 september
12.00-13.00, Contrast

Kultursoppa
Simon Stålspets Band

Simon Stålspets Band bildades 2017 och släpper
sitt nya album Globalboggie under september.
All musik och text är nyskriven av Simon eller i
samarbete med andra låt- och textskrivare.
Entré 70 kronor inklusive soppa . Biljetter finns
att köpa i receptionen från 4 september.
I samarbete med allmänkulturen.

Torsdag 19 september
17.00-18.00, Bokhallen

Att lyckas med att hitta rätt
ord på ett annat språk

Rebecca Kjellberg delar med sig av sina erfarenheter som översättare. Hon har bland annat
översatt den storsäljande och prisbelönta romanen
Drömmen om okapin av den tyska författaren
Mariana Leky.

Rebecca Kjellberg

Tisdag 24 september
18.00-19.30, Contrast

Fabriksgolvet, högskolan, skogssjön
- sverigefinska röster i Eskilstuna

Paneldiskussion om ämnet med Tomas Carlberg
samt medverkande sverigefinnar från Eskilstuna
och Torshälla. Tvåspråkigt på finska och svenska.
Kaffeservering.

Torsdag 26 september
17.00-18.00, Bokhallen

Bokcirkeltips

Annika Rydberg Ajakainen från ABF berättar hur
man kan starta en bokcirkel och bibliotekarie
Anna-Lena Jönsson visar bibliotekets utbud och
tipsar om bokcirkelböcker.
Det finns färdiga bokcirkelpåsar för utlån.

Lördag 28 september
13.00-16.00, Contrast

Arabisk Kulturlördag för hela familjen

Kom och upplev arabisk kultur på flera olika sätt,
bland annat med olika maträtter, musik och poesi.
I samarbete med Studiefrämjandet.

OKTOBER
Torsdag 3 oktober
15.00-16.00, Bokhallen

Vårt bibliotek

Följ med bibliotekschef Birgitta Edvardsson på en
rundvandring i bibliotekets öppna och stängda
rum. Samling i receptionen

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka
som handlar om våra e-tjänsters tillgänglighet,
vilket vi på stadsbiblioteket och filialer kommer att
uppmärksamma lite extra genom olika aktiviteter
och utställningar.
På stadsbiblioteket kan du exempelvis få hjälp
med att utveckla dina egna digitala kunskaper,
få information om digitala hjälpmedel som ökar
tillgängligheten på webben och hur du använder
bibliotekets e-tjänster. Du kan också få support i
vår IT-verkstad!
Måndag 7 oktober
13.00-15.00, Eskilskällan

Sök i samlingar

Oskar Nilsson från Eskilskällan visar hur du kan
söka efter fotografier, föremål och lokalhistoriska
dokument från din egen hemdator.
Tisdag 8 oktober
14.00-14.30, Bokhallen

PressReader

Digitala dagstidningar och tidskrifter från hela
världen på många olika språk Bibliotekspersonalen informerar om PressReader och visar hur du
kommer åt tjänsten via webben och appen. Du
får gärna ta med sig egen dator, surfplatta eller
smarttelefon.
Fredag 11 oktober
12.30-13.30, Bokhallen

Från nybörjare till
digital stjärna med
boken Digitant

Journalisten Malin Perlheden
ger i sin bok Digitant enkla
grundläggande råd och stegför-steg-instruktioner om
hur du ger dig in den digitala
världen. Här får du t ex tips
om hur du gör för att upptäcka nya som gamla vänner
i sociala medier, handla på
nätet, göra bankärenden, sköta
dina vårdkontakter eller våga
dig på att testa nya saker.

Tisdag 22 oktober,
10.00-11.00, Lilla scenen

På lättare svenska

Få tips på lättlästa böcker och lyssna till historier
på en lättare och långsammare svenska.
Samling vid receptionen.
Lördag 26 oktober
14.30-16.00, Gunborg
Nymans rum

Noveller med lördagsfika

Personal på biblioteket högläser och tipsar om
olika noveller. Kaffe/te med hembakat kaffebröd
serveras.
Kostnad 60 kr. Biljetter finns att köpa i receptionen
från 11 oktober. Begränsat antal platser.

Tisdag 29 oktober
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte: Bob Hansson

Bob Hansson, författare och poet, debuterade
1998 med diktsamlingen Heja världen! Därefter har
han givit ut flera verk, bl. a. Gunnar (2007), Kärlek,
hur fan gör man? (2008), Och grannsämjan är en
långsam bödel (2015) och Tankar för dagen – manual för ett snällare liv (2018). Han har också samarbetat med flertalet musiker däribland Thåström
och Ola Salo.
Entré 50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från 15 oktober.

Bob Hansson
Foto: Henrik Folkesson

Torsdag 31 oktober
Stadsbiblioteket

Halloweens ursprung

Vilka var kelterna? Under järnåldern spred sig
dessa folk över stora delar av Europa och deras
inflytande kan ses än idag. Fira Halloween tillsammans med biblioteket genom att utforska kulturen
vars mytologi och folklore blev grunden till den
amerikanska sed som nu tagit sig till Sverige!
Håll utkik på sociala medier.

NOVEMBER
Tisdag 5 november
12.00-13.00, Contrast

Kultursoppa
Inte riktigt lika viktigt?

Marie Selander berättar om sitt liv som kvinnlig
musiker, om bortglömda kvinnor i världen och i
Eskilstuna.
Entré 70 kronor inklusive soppa. Biljetter finns att
köpa i receptionen från 19 oktober. I samarbete
med allmänkulturen

Marie Selander

Måndag 11 november
18.30, Bokhallen

Kura skymning – den
stora högläsningsdagen

Sedan 1995 samlas människor i skymningen på
bibliotek runt om i Norden för att lyssna till berättelser ur nordisk litteratur. Vi tänder ett ljus klockan
19.00 och läser en text ur Babettes gästabud av
den danska författaren Karen Blixen .

Moa Herngren
Foto: Anna-Lena Ahlström

Torsdag 14 november
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte: Moa Herngren

Författaren och journalisten Moa Herngren är,
tillsammans med Clara och Felix Herngren, skapare av SVT:s dramaserie Bonusfamiljen. Hon har
skrivit flertalet böcker bland annat Allt är bara bra,
tack (2007), Jag skulle aldrig ljuga för dig (2012),
Fältguide för bonusfamiljen (2016) och Tjockdrottningen (2017). Hon driver också Bonusfamiljen-podden tillsammans med Clara Herngren och
Per Naroskin.
Entré 50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från 31 oktober.
Onsdag 20 november

Barnkonventionen

Vi uppmärksammar barnkonventionens dag.
Håll utkik på sociala medier.

DECKARDAGARNA
Deckarbiblioteket
firar 30 år!

DECKARDAGAR
PÅ STADS
B

21-24 NO IBLIOTEKET
Torsdag 21 november
VEMBER 2
019
13.30, Deckarbiblioteket

Visning av
Deckarbiblioteket

Samling vid receptionen
Torsdag
21 november
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte:
Mattias Leivinger
& Johannes Pinter
”Skräckare” eller deckare?

Duons böcker är inte traditionsenliga deckare – är
det ”skräckare”, spänning i Formel 1- hastighet
eller övernaturlig krim? Vad är det som lockar med
att skriva om både polisarbete och övernaturliga
fenomen? Det och andra frågor kommer att ställas
till duon under kvällen. Försäljning och signering
av böckerna Stormvarning och Mörkermärkta.
Entré 50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från 7 november.

Levinger - Pinter
Foto: Anna-Lena Ahlström

Fredag 22 november
14.30-15.30, Contrast

Afternoon tea med
deckartips av Lotta Olsson

DN:s litteraturrecensent Lotta Olsson - är en återkommande gäst under deckardagarna – ger de
senaste spaningarna från deckarutgivningen 2019,
samtidigt som te och varma scones serveras.
Kostnad 60 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från 8 november.
Söndag 24 november
14.00, Bokhallen

Svenska deckarakademins
prisceremoni 2019

Svenska Deckarakademin tillkännager 2019 års
pristagare för bästa svenska kriminalroman och till
bästa svenska översatta kriminalroman.

Tisdag 26 november
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Bibliotekets personal ger sina bästa boktips!
Kostnad 70 kronor inklusive soppa. Biljetter finns
att köpa i receptionen från 12 november
Onsdag 27 november
13.00-14.00, Lilla scenen

På lättare svenska

Få tips på lättlästa böcker och lyssna till historier
på en lättare och långsammare svenska.
Samling vid receptionen

DECEMBER

Tisdag 3 december

Internationella
funktionshinderdagen

På stadsbiblioteket
uppmärksammar vi denna
dag med olika aktiviteter.
Mötesplats för personer
med funktionsnedsättning
kommer att finnas på plats
och informera om sin
verksamhet.
Håll utkik på sociala medier.

Fri entré till programmen
när inget annat anges!

Jan Guillou
Foto: Peter Knutson

Torsdag 5 december
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte: Jan Guillou

Den andra dödssynden är den nionde delen i Jan
Guillous romansvit Det stora århundradet – en
berättelse om mänsklighetens största, grymmaste
och blodigaste århundrande. Nu är han framme
vid 1980-talet, girighetens decennium.
Entré 50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från 21 november.
Lördag 7 december
13.00-16.00, Bokhallen

Författarnas julmarknad

Välj ett hårt paket i år och stöd
de lokala författarna.

Fredag 13 december
12.30, Bokhallen

Luciafirande på biblioteket

Elever från Djurgårdsskolans musikklasser ”lussar”
på biblioteket.
Onsdag 17 december
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa med tips
om julens läsning

Juliga tips på böcker att läsa själv under julen eller
att ge bort i julklapp.
Kostnad 70 kronor inklusive soppa. Biljetter kan
köpas i receptionen från 3 december.

BARN & UNGA

SEPTEMBER
Tisdag 10 september
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Sagostund med TAKK

Vi läser och berättar spännande sagor med TAKK –
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. För barn 1-3 år.

Om igen! Med teater
Kung och Drottning

Lördag 14 september
14.00 Lilla Scenen

Om igen!

Viola besöker sin favoritplats ängen en dag men
där finns även Boel om vill bygga ett hus och en
väg i betong! En kamp om ängen uppstår. En
fantasifull och engagerande musikal om naturens
kretslopp och människans plats däri.
Med Teater Kung & Drottning. För barn från 2 år.
Speltid 30 min. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen
från 30 augusti.

Onsdag 18 september
09.15-09.45 och 10.15-10.45, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.
Fredag 20 september
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Sagofredag på finska/
Satuperjantai

Sagofredag
PÅ FINSKA

Tervetuloa viettämään mukavaa satuhetkeä lasten
kanssa lastenosaston puolelle ”tuhansien satujen
huoneeseen”.
Söndag 22 september
14.00 Stora Scenen (Loppan)

Tvärslöjd

En cirkusföreställning för de minsta. Två cirkusartister bygger levande skulpturer av vardagliga
föremål och sina egna kroppar. Med akrobatik och
magi uppstår moment av balans, där nästan allt är
perfekt och stilla.
Med Kompani Giraff. För barn från 3 år. Speltid
30 min. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 30
augusti.

Tisdag 24 september
16.00-17.00, Gunborg Nymans rum

Harry Potter-klubb

Gillar du Harry Potter, eller vill du lära dig mer om
Harry Potters magiska värld? Var med i vår Harry
Potter- bokklubb! Vi läser och pratar Harry Potter,
både böckerna och filmerna, och mycket mer.
För dig mellan 9-12 år.
Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
senast 17 september.

Fredag 27 september
14.00-15.00, Tusen sagors rum

Sagofredag

Kom och starta helgen med oss på stadsbiblioteket! Vi läser, pysslar och umgås. För föräldrar och
barn 4-7 år.

OKTOBER
Fredag 11 oktober
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagofredag på somaliska/
Sheeko xariir jimcada af somaali

Sagofredag
PÅ SOMAL
ISKA

Waa sheekooyin xariir oo af somaali ah, waxaana
idin aqrin doono Ali Mohamed Isse Waxaan jeclaan
laheen in waalidka iyo ciyaalka ee nagala soo qayb
galaan.

Dyslexiveckan

Dyslexiveckan uppmärksammas på olika sätt. Håll
utkik på sociala medier
Simon
Helgesson
Gruséus

Lördag 12 oktober
14.00-15.00, Barn-och ungdomsavdelningen

DysseAppen & DyssePodden

Simon Helgesson Gruséus som gör DyssePodden
och går första året i gymnasiet berättar om hur han
upplevt sin skolgång och varför han tycker att det
är viktigt att berätta om sin dyslexi.
Lördag 12 oktober
14.00 Lilla Scenen

Vår version av Askungen

Vad ska jag ha på mig? Vad har jag egentligen
för skostorlek? Och vad är en bal på slottet? På
sitt eget sätt berättas denna kända historia med
humor, dans och trams. Tillsammans med publiken
skapas en aldrig tidigare visad version av Askungen.
Med Teater Imba. För barn från 3 år. Speltid 40 min.
Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 30 augusti.

Tisdag 15 oktober
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Sagostund med TAKK

Vi läser och berättar spännande sagor med TAKK –
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. För barn 1-3 år.
Onsdag 16 oktober
09.15-09.45 och 10.15-10.45, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger
tillsammans. För föräldrar och
barn 0-2 år.

Bebisbibblan

Fredag 18 oktober
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Sagofredag
PÅ FINSKA

Sagofredag på finska/
Satuperjantai

Tervetuloa viettämään mukavaa satuhetkeä lasten
kanssa lastenosaston puolelle ”tuhansien satujen
huoneeseen”.

Klösiga katters klubb
med Mittiprickteatern

Söndag 20 oktober
14.00 (Loppan)

Klösiga katters klubb

Klubben som löser mysterier, räddar borttappade
kattungar och spionerar på skummisar. Allt sånt
som det behövs riviga katter för att lösa. En svängig kattpjäs om att vara med eller att vara utanför
och om alla kattproblem som bara katter kan lösa.
Med Mittiprickteatern. För barn från 3 år. Speltid
30 min. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 30
augusti.
Tisdag 22 oktober
16.00-17.00, Gunborg Nymans rum

Harry Potter-klubb

Gillar du Harry Potter, eller vill du lära dig mer om
Harry Potters magiska värld? Var med i vår Harry
Potter- bokklubb! Vi läser och pratar Harry Potter,
både böckerna och filmerna, och mycket mer.
För dig mellan 9-12 år.
Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
senast 17 september.

Vecka 44

LÄSLOVET

Vi firar läslovet hela veckan. Håll utkik efter
programmet på biblioteket eller Facebook.

NOVEMBER
Fredag 1 november
14.00-15.00, Tusen sagors rum

Sagofredag

Sagofredag

Kom och starta helgen med oss på stadsbiblioteket! Vi läser, pysslar och umgås. För föräldrar och
barn 4-7 år.

Söndag 3 november
14.00 Stora Scenen (Loppan)

Vart tog min igloo vägen?

Följ med flickan Oolik på hennes ovanliga äventyr. På vägen möter vi snögäss, slädhundvalpar,
valrossar och en gnistrande stjärnklar arktiskt kall
värld. En interaktiv och musikalisk föreställning där
Oolik tar oss genom snöstormar, över oceaner och
in i våra hjärtan.
Med Boulevardteatern. För barn från 5 år. Speltid
50 min. Biljett: 50 kr, säljes i receptionen från 30
augusti.
Tisdag 12 november
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Sagostund med TAKK

Vi läser och berättar spännande sagor med TAKK –
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. För barn 1-3 år.
Onsdag 13 november
09.15-09.45 och 10.15-10.45, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.
Fredag 15 november
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagofredag på somaliska/
Sheeko xariir jimcada af somaali

Sagofredag
PÅ SOMAL
ISKA

Waa sheekooyin xariir oo af somaali ah, waxaana
idin aqrin doono Ali Mohamed Isse Waxaan jeclaan
laheen in waalidka iyo ciyaalka ee nagala soo qayb
galaan.

Tisdag 19 november
16.00-17.00, Gunborg Nymans rum

Harry Potter-klubb

Gillar du Harry Potter, eller vill du lära dig mer om
Harry Potters magiska värld? Var med i vår Harry
Potter- bokklubb! Vi läser och pratar Harry Potter,
både böckerna och filmerna, och mycket mer. För
dig mellan 9-12 år.
Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
senast 17 september.
Onsdag 20 november

Barnkonventionen
uppmärksammas

Vi uppmärksammar barnkonventionens dag.
Se separat program för mer information.

Deckardagarna

Fredag 22 november
16.00-17.00, Barn-och ungdomsavdelningen

Författarbesök
Magnus Nordin

Deckarförfattaren Magnus Nordin kommer på besök och berättar om hur det är att skriva deckare.
Från 13 år.

Magnus Nordin
Foto: Stefan Tell

DECEMBER
Tisdag 3 december

Internationella funktionshinderdagen

På stadsbiblioteket uppmärksammar vi denna dag
med olika aktiviteter. Mötesplats för personer med
funktionsnedsättning kommer att finnas på plats
och informera om sin verksamhet. Se separat program för mer information.
Fredag 6 december
14.00-15.00, Tusen sagors rum

Sagofredag

Sagofredag

Kom och starta helgen med oss på stadsbiblioteket! Vi läser, pysslar och umgås. För föräldrar och
barn 4-7 år.

Igelkotten och Mullvaden
av Anna Höglund och
Gunnar Lundkvist

Lördag 7 december
14.00 Lilla Scenen

Igelkotten och Mullvaden.

Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är
sammetsmjuk och försiktig. Men trots det – eller
kanske därför! – är de mycket goda vänner. En
dockteater efter de populära böckerna om de
omaka vännerna.
Med Dockteater Tittut. För barn från 2 år. Speltid
30 min. Biljett: 50 kr, säljes i receptionen från 30
augusti.
Tisdag 10 december
16.00-17.00, Gunborg Nymans rum

Harry Potter-klubb

Gillar du Harry Potter, eller vill du lära dig mer om
Harry Potters magiska värld? Var med i vår Harry
Potter- bokklubb! Vi läser och pratar Harry Potter,
både böckerna och filmerna, och mycket mer. För
dig mellan 9-12 år.

Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se senast 17 september.
Onsdag 11 december
09.15-09.45 och 10.15-10.45, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans. För
föräldrar och barn 0-2 år.

Bebisbibblan
Vi vill veta vad du tycker!
Vad vill du göra på biblioteket?
Lämna in synpunkter och förslag till
barn-och ungdomsavdelningen!

Följ oss på Facebook och Instagram:

eskilstunastadsbibliotek_ung
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