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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.

UPPLYST

belyser #metoo
– lokalt, globalt och historiskt
eskilstuna.se/upplyst

I serien Upplyst lyfter vi fram och
fördjupar frågor som är aktuella i
Eskilstuna, Sverige och världen...

Upplyst belyser #metoo
– lokalt, globalt och historiskt
Under hösten belyser Upplyst #metoo
som 2017 blev ett begrepp och en
symbolhandling för människor över hela
världen att använda som ett gemensamt
verktyg att markera mot kränkningar och
sexuella övergrepp. Vad händer efter
#metoo? Vilka får sin röst hörd och vilka
får det inte? Hur ser utvecklingen och
förändringen ut över tid?
Det är Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna
stadsmuseum, Eskilskällan och Eskilstuna
stadsarkiv som tillsammans med Sveriges
Radio P4 Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) bjuder in till programserien
Upplyst. Fri entré på Upplyst alla evenemang!

Onsdag 10 oktober
15.00-16.00, MDH, Aula collegium

Svenska män + jämställdhet = sant?
Onsdag 7 november
17.00-18.00, Eskilstuna stadsbibliotek

#metoo… och sedan då?
Torsdag 15 november
17.00-18.00, Eskilstuna stadsbibliotek

Är medvetenhet om genus en
början till förändring?
Lördag 17 november
14.00-15.00, Stadsmuseets föreläsningssal

En kropp och en själ att straffa
Torsdag 29 november
18.00-19.00, Contrast, stadsbiblioteket

Maja Lundgren om #metoo och makt

Utställning
Metoo – så går vi vidare

12-26 september på Stadsbiblioteket
Utställning baserad på Alexandra Pascalidous (red.) bok metoo Så går vi vidare
Röster, redskap och råd.

SEPTEMBER

Helena von Zweigbergk
Foto: Thron Ullberg

Torsdag 6 september
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte
Helena von Zweigbergk

Författaren, journalisten och programledaren
Helena von Zweigbergk berättar om sitt författarskap. I hennes utgivning hittar vi titlar såsom
”Ur vulkanens mun”, ”Anna och Mats bor inte här
längre” och ”De behövande”. Entré 50 kronor.
Biljetter i receptionen från 23 augusti.
Tisdag 11 september
18.00-19.00, Contrast

Finskt författarmöte
Ella Laurikkala

Ella Laurikkala berättar om sin senaste roman
”Siirtolainen”, programmet är på finska.
Siirtolainen on väkevä romaani suomalaisten
naisten selviämisestä 50-luvun Ruotsissa, ja ennen
kaikkea perheen järkyttävistä vaiheista Australiassa.
Kirjailija Ella Laurikkalan kirjan tapahtumat pohjautuvat tositarinaan. Kahvitarjoilua. Tapahtuma on
suomenkielinen.
Tisdag 18 september
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen
– scenen är Din!

Berätta om något du är intresserad
av, visa bilder från en resa, läs en dikt
som du har skrivit eller berätta om din förenings
verksamhet. Kontakta marie.bjornholm@eskilstuna.se om du vill medverka.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Fri entré till programmen
när inget annat anges!

Onsdag 19 september
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

Historier, skrönor och berättande på lättare och
långsammare svenska med Anna Enbom.

Torsdag 20 september
17.00-19.00, Contrast

Teater på arabiska: Minnet

Arabiska föreningen ger familjeföreställningen
Minnet. Man kan förlora allting i kriget, men minnena finns kvar. Föreställningen består av fem delar,
stand-up komedi, rim med musik från olika kulturer
och språk som arabiska, kurdiska, turkiska, svenska
och engelska. Samarbete med Studiefrämjandet.

Tisdag 25 september
18.00-19.00, Contrast

Hillevi Wahl - Om att äga sitt liv

Kom och få en inspirerande föreläsning om att
hitta sina inre superkrafter, av och med författaren
till boken ”Äg ditt liv: så får du mer tid, kraft och
glädje”. Hillevi Wahl är en erfaren journalist och
krönikör känd från flera av Sveriges största
tidningar.

Hillevi Wahl
Foto: Juliana Wiklund

OKTOBER
Torsdag 4 oktober
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Bokcirkel- är
det något för dig?

Att vara med i en bokcirkel är både roligt och
nyttigt för hälsan.
Personalen på biblioteket
tipsar och Annika Rydberg
från ABF informerar hur du
kan bilda en bokcirkel i deras
regi.
Fredag 5 oktober
09.30-10.30,
Carinas kafé

FredagsFika
Rädda Barnen - för alla barns rätt

Barnrättsorganisationen Rädda Barnen har funnits
sedan 1919 och kämpar för alla barns självklara rätt
att överleva, utvecklas och få växa upp i trygghet.
Lokalföreningen i Eskilstuna berättar om sitt arbete.
Tisdag 9 oktober
18.00-19.00, Gunborg Nymans rum

Mitt Eskilstuna: Torbjörn Sundelin

Mannen som startade Facebookgruppen ”Du vet
att du är från Eskilstuna om...” berättar och visar
upp sin bok med samma titel som är full med
Eskilstunanostalgi, minnen och personliga upplevelser!

E-medborgarvecka vecka 41
Tisdag 9 oktober
15.00-17.00, Gunborg Nymans rum

IT-verkstad

Vi hjälper dig om du har enklare frågor om din
mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator. Vi
hjälper dig också att komma igång med att låna
e-böcker. Drop-in, ingen tidsbokning!
Torsdag 11 oktober
18.00-19.00, Gunborg Nymans rum

Lär känna spelkulturen
- Alexander Hallberg, spelexpert

Intresset är stort för speloch gamingkulturen i Sverige. En kultur som samlar
utövare och intresserade
i många åldersgrupper
men framförallt bland
unga. Alexander Hallberg,
mångårigt aktiv i svenska
spelhobbyn, grundare av
Svenska E-sportförbundet
berättar hur den organiserade gamingkulturen ser ut
idag, varför den ser ut som
den gör och vad som ligger framför oss.

Onsdag 10 oktober
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Bibliotekets personal ger sina bästa boktips! Entré
70 kronor inklusive soppa. Biljetter i receptionen
från 26 september.
Tisdag 16 oktober
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen - scenen är Din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt som du har skrivit eller
berätta om din förenings verksamhet. Kontakta
marie.bjornholm@eskilstuna.se om du vill medverka.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Onsdag 17 oktober
18.00-19.00, Gunborg
Nymans rum

Estland 100 år

Föreläsning med Mihkel Nömm
från Estniska föreningen i
Eskilstuna. Han berättar om
Estlands historia med anledning av Estlands hundraårsjubileum.

1 oktober-22 oktober

Utställning Estland 100 år

Född ur den ”Tysta revolutionen 1917”.

Torsdag 18 oktober
15.00-16.00, Stadsbiblioteket

Noveller med sju sorters kakor

Personal på biblioteket högläser olika noveller
samtidigt som kaffe och småkakor serveras.
Kostnad 50 kronor. Biljetter i receptionen från
4 oktober.
Fredag 19 oktober
09.30-10.30, Carinas kafé

FredagsFika
Eskilstuna - en
stolt miljökommun

Lars Wiklund är strateg
på Eskilstuna kommun och har arbetat
med miljöfrågor sedan
slutet av 90-talet. Enligt
honom har Eskilstuna
ett gott anseende som
miljökommun. Lars
beskriver kommunens
miljöarbete, vad vi kan
vara stolta över och
vilka utmaningar vi står
inför. På något sätt kan
alla bidra till en förbättrad miljö!

Onsdag 24 oktober
11.00-12.00, Contrast

Lättläst

Information och inspiration
för dig som läser lättläst och
vill lära dig mer om bibliotekets breda utbud.
Torsdag 25 oktober
18.00-19.00, Gunborg
Nymans rum

Mitt Eskilstuna:
Pär Eriksson

Kommundirektör Pär
Eriksson berättar om
Eskilstuna utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv.
Arr. Eskilskällan.

Utställning
Popstad 20 år 29 oktober-15 november

Eskilstuna årets Popstad 1998.

NOVEMBER
Onsdag 7 november
17.00-18.00, Eskilstuna stadsbibliotek

UPPLYST
#metoo… och sedan då?

Förändrar och utvecklar #metoo samhället?
Vilkas röst hörs och varför? Vilka hörs inte?
Hur påverkar normerna vilka röster som hörs i
debatten? #metoo diskuteras i ett panelsamtal
med Linnea Eriksson, chefredaktör eFolket, Sofie
Tenser, kvinnofridsutvecklare Eskilstuna kommun
och Joakim Johansson, forskare MDH.
Torsdag 8 november
18.00-20.00, Contrast

Musikafton

Musikalisk helkväll med Wistrand/Rytzler Quartet,
jazz, Safrjal band, folk- och världsmusik samt Heidi
Kaarto och Aila Mattila, finsk musik med dragspel
och keyboard. Kom och njut av högkvalitativ, originell musik på Stadsbiblioteket! Samarbete med
Studiefrämjandet.

Fredag 9 november
09.30-10.30, Carinas kafé

FredagsFika
Parken Zoo 120 år

I år är det 120 år sedan portarna öppnades till
Parken Zoo. Tommy Eriksson tidigare programchef, och nuvarande program- och marknadschef
Camilla Delac, berättar om resan från folkparkstiden och fram till dagens Parken Zoo.

Lördag 10 november
11.00-15.00, Gunborg
Nymans rum

Arkivens dag
Tema: Fest och glädje

13.00 Popstad 98. Rocco Gustafsson berättar om
popstadsåret 1998 och Eskilstunas musikunder.
14.00 Scenknuten. Hans Rosengren föreläser om
teaterföreningen Scenknutens historia och visar
exempel ur föreningens arkiv. Arr. Eskilskällan.
Måndag 12 november
18.30, Stadsbiblioteket

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. Kl 19.00 tänds ett ljus
och en text av den isländska författaren Einar Már
Gudmundsson läses. Årets tema är Hjältar i Norden.
Tisdag 13 november
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen - scenen är Din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt som du har skrivit eller
berätta om din förenings verksamhet. Kontakta
marie.bjornholm@eskilstuna.se om du vill medverka.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Onsdag 14 november
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

Historier, skrönor och berättande på lättare och
långsammare svenska med Anna Enbom.
Torsdag 15 november
17.00-18.00, Gunborg Nymans rum

UPPLYST
Är medvetenhet om genus
en början till förändring?

Vad är genus? Hur skapas genus och vad får det för
konsekvenser? Hur skiljer sig dessa konsekvenser
mellan exempelvis killar, tjejer och transpersoner?
Finns det någon koppling mellan genus och våld?
Sofia Liedberg, projektledare på Tjejjouren Meja i
Eskilstuna föreläser.

DECKARVECKAN 2018
19-25 november,
Stadsbiblioteket
Måndag 19 november
16.30, Stadsbiblioteket

Visning av Svenska
Deckarbiblioteket

DECKARVECKA
PÅ STA

DS
19-25 NO BIBLIOTEKET
VEMBER 2
018

Samling vid receptionen.
Tisdag 20 november
12.00, Contrast

Deckarsoppa med Lotta Olsson.

Återigen kommer DN:s litteraturrecensent
Lotta Olsson och tipsar om årets bästa deckare.
Entré: 50 kronor. Biljetter i receptionen från
6 november.
Onsdag 21 november
17.00, Carinas café

DECKAR-

Deckarquiz

Testa dina deckarkunskaper
i ett quiz med Rebecka och
Synnöve.
Torsdag 22 november
18.00, Contrast

Deckarkväll med
Ninni Schulman.

Ninni Schulman har skrivit
fem kriminalromaner som
utspelar sig i Munkfors om
journalisten Magdalena
Hansson. 2018 utkom
”Bara du”, en fristående
Foto: AnnaLena Ahlström
relationsthriller som utspelar
sig i Stockholm. Entré: 50 kronor.
Biljetter i receptionen från 6 november.
Söndag 25 november 14.00, Stadsbiblioteket

Svenska deckarakademins prisceremoni
Svenska Deckarakademin tillkännager 2018 års
pristagare för bästa svenska kriminalroman och
bästa till svenska översatta kriminalroman.

Deckarutställning:

I år är det 125 år sedan ”Stockholms-detektiven”
av Prins Pierre (pseudonym för Fredrik Lindholm)
utgavs. Den anses vara
den första svenska
detektivromanen
och den utspelar
sig i Eskilstuna.

Tisdag 27 november
18.00-19.00, Contrast

Historien om klubben Blå

Historien om klubben Blå handlar om musikens
betydelse för generationen som växte upp under
90-talet och tidigt 2000-tal. Vi kommer under
denna timme få höra hisnande historier om hur
det gick till bakom kulisserna när Eskilstunas mest
legendariska klubb satte avtryck i musiksverige.
Medverkande: Micke Lönngren, Martin Roos och
Rocco Gustafsson.
Torsdag 29 november
18.00-19.00, Contrast

UPPLYST
Maja Lundgren om #metoo och makt

Författaren till boken ”Myggor och tigrar” Maja
Lundgren ger sin syn på #metoo och diskuterar
bland annat maktaspekter. Hon är även aktuell
med ny bok ”Den skenande planeten”.

Maja Lundgren
Foto: Stefan Tell

Fredag 30 november
09.30-10.30, Carinas kafé

FredagsFika
Eskilstuna kommuns
Lässatsning

Lässatsningen berättar om sitt
arbete med att stimulera barns
läslust. Målet är att öka flickor
och pojkars lust att läsa och
utveckla goda läsvanor i tidig
ålder upp till 10 år.

DECEMBER
Tisdag 11 december
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa med tips om julens läsning

Bibliotekets personal tipsar om bra böcker att
läsa under julen eller att ge bort i julklapp. Entré
70 kronor inklusive soppa.
Biljetter kan köpas i
receptionen från
27 november.
Torsdag 13 december
12.30, Stadsbiblioteket

Luciafirande
på biblioteket

Luciatåg med glögg
och pepparkakor.

Program för
Barn & unga
**

Eskilstuna stadsbibliotek i samarbete med
Kulturföreningen Loppan

SEPTEMBER
Söndag 2 september
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Tappa tand!

Med MoliérEnsemblen. För barn 4-8 år. 30 minuter.
En rolig och underfundig föreställning om ”när
tanden är väck och gluggen sitter som en smäck!”
En skrattfest för alla åldrar där igenkänningsfaktorn
är hög. Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen
från 13 augusti.
Foto: Martin Skoog

Tisdag 4 september
14.00, Gunborg Nymans rum

Barnbokstips tema bilderböcker

Eskilstuna kommuns Lässatsning presenterar barnböcker för dig som vill få tips på barnlitteratur.
Vi pratar om böcker för barn 0-10 år.
Torsdag 13 september
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.
Söndag 9 september
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Räven i den kolsvarta natten

Med Teater Pero. För barn från 2,5 år. 30 minuter.
När natten är kolsvart och alla de små djuren är
rädda för räven öppnar kaninen sin dörr och låter
dem komma in. En underbar historia om att ta om
hand. Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen från
13 augusti.

Tisdag 18 september
17.00-18.00

Öppen scen – scenen är din!

Gymnasieungdomar visar och berättar. Håll utkik
efter programmet på biblioteket och på Facebook.
Fredag 21 september
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys
Sagolek på tema cirkus.

Pyssel, tävlingar med mera. För barn cirka 4-7 år.
Torsdag 27 september
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar
om böcker, och visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och barn 0-2 år.
Lördag 29 september
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning
Borta!

Med Minna Krook. För barn från 2 år. 45 minuter.
Saker trollas bort och kommer fram. Tänk om man
trollar bort sin kompis av misstag, HJÄLP! Om sorgen att sakna och glädjen att hitta. Kostnad
50 kronor, biljetter i receptionen från 13 augusti.

OKTOBER
V 40, Måndag 1 - söndag 7 oktober

Barnrättsveckan och dyslexiveckan
Vi uppmärksammar barnrättsdagen och allas rätt
till läsning under hela veckan. Håll utkik efter
programmet på biblioteket och på Facebook.
Torsdag 4 oktober, 17.00, Lilla Scen

Familjeföreställning
Troll på äventyr

Med kulturföreningen Pärlan. För barn från 4 år.
I sagans land kan allt hända! Men i trollskogen
finns ingenting att göra. Tor sitter som vanligt på
stubben. Han har ingen vän
att leka med. Det är då
yrvädret Yra snubblar in
och, oj vilka äventyr som
väntar! OBS! Fri entré.
Hämta dina biljetter
i Stadsbibliotekets
reception.

Tisdag 2 oktober
14.00, Gunborg Nymans rum

Barnbokstips tema nya böcker

Eskilstuna kommuns Lässatsning presenterar barnböcker för dig som vill få tips på barnlitteratur. Vi
pratar om böcker som passar för barn 0-10 år.
Söndag 7 oktober
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Clownen och prinsessan

Med Clown Raimondo/Teater Lila. För barn 3-6 år.
45 minuter. Clownvarieté med dockteater, trolleri,
jonglering, musik och dans men framförallt Clowneri.
Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen från
13 augusti.

Torsdag 11 oktober
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.
Lördag 13 oktober
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning
Pontus plockar svamp

Med Elgkraft AB. För barn från
2 år. 30 minuter. En glad och lärorik föreställning
med sång, musik och buktaleri. Alla barn får även
varsin bok om Pontus. Kostnad 50 kronor, biljetter i
receptionen från 13 augusti.
Fredag 19 oktober
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys
Sagolek på tema cirkus

Pyssel, tävlingar med mera. För barn cirka 4-7 år.
Lördag 20 oktober
14.00-15.30

Dockteater på arabiska
Mustafa Aldarwish framför
två roliga berättelser
som handlar om
lek och vänskap.
För mindre barn
och familjer.
Al Hakawati Mustafa
- berättelser på
arabiska. Traditionellt
sagoberättande.
För alla 5-100 år.

Torsdag 25 oktober
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.

Måndag 29 oktober-fredag 2 november

Läslov

Workshops och författarbesök för alla åldrar hela
veckan. Håll utkik efter programmet på biblioteket
eller Facebook.

NOVEMBER
Tisdag 6 november
14.00, Gunborg Nymans rum

Barnbokstips tema klassiska
sagor och berättelser

Eskilstuna kommuns Lässatsning presenterar barnböcker för dig som vill få tips på barnlitteratur.
Vi pratar om böcker som passar för barn 0-10 år.
Torsdag 8 november
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.

Lördag 10 november
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning
Solägget

Med Teater Pelikanen. För barn 3-7 år. 30 minuter.
Den lilla älvan hittar något stort, gult och runt i
skogen, vad är det för märkligt hon upptäckt?
En dansworkshop efter en saga av Elsa Beskow.
Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen från
13 augusti.
Torsdag 15 november
17.00-18.00, Gunborg Nymans rum

UPPLYST
Är medvetenhet om genus
en början till förändring?

Vad är genus? Hur skapas genus och vad får det för
konsekvenser? Hur skiljer sig dessa konsekvenser
mellan exempelvis killar, tjejer och transpersoner?
Finns det någon koppling mellan genus och våld?
Sofia Liedberg, projektledare på Tjejjouren Meja i
Eskilstuna föreläser.

Fredag 16 november
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys
Sagolek på tema cirkus

Pyssel, tävlingar med mera. För barn cirka 4-7 år.
Söndag 18 november
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig?

Med Boulevardteatern. För barn från 4 år. 40 minuter.
Den nyanlända krokodilen Hugo möter misstänksamhet och rädsla bland djuren i skogen, ska han
lyckas få några vänner? Fantasi, drama, spänning
och humor i musik, sång, mim och berättande.
Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen från
13 augusti.

Torsdag 22 november
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.
Söndag 25 november
14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Allt som finns

Med Teater Tre. För barn 4-9 år. 40 minuter.
En mimisk och akrobatisk, lekfull och allvarlig
berättelse om syskonen Alle och Ella. Om olikheter, äventyr och frihetslängtan. Och lite om
älgar. Kostnad 50 kronor, biljetter i receptionen
från 13 augusti.

Foto: Martin Skoog

DECEMBER
Tisdag 4 december
14.00, Gunborg Nymans rum

Barnbokstips tema julklappstips

Eskilstuna kommuns Lässatsning presenterar barnböcker för dig som vill få tips på barnlitteratur.
Vi pratar om böcker som passar för barn 0-10 år.
Torsdag 6 december
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar
och barn 0-2 år.
Lördag 8 december 14.00, Lilla scenen

Familjeföreställning
Vad var det jag glömde?

Med Teater Fenix. För barn från 4 år. 30 minuter.
Historien om den alldeles oerhört glömska Elsa
och Fröken Minne. Elsa glömmer allt, Minne glömmer ingenting. En föreställning om att komma ihåg
och glömma bort. Kostnad 50 kronor, biljetter i
receptionen från 13 augusti.
Torsdag 13 december
12.30, Stadsbiblioteket

Luciafirande på biblioteket
Luciatåg med glögg och
pepparkakor.

Fredag 14 december
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys - julspecial!

Julsaga, julpyssel och julmys. För barn cirka 4-7 år.

Vad var det jag glömde?
Foto: Anders Kratz

Sagostund på

ENGELSKA
LÖRDAGAR:
8 september
6 oktober
3 november
1 december
14.00 i Tusen sagors rum

Vill du läsa saga på ditt språk?
Prata med personalen på Barn & unga,
eller skicka ett mejl till
hedvig.andersson@eskilstuna.se

Händer också
på Barn & unga
Fantasybokklubb

För dig som gillar fantasy! Vi läser och diskuterar
fantasyböcker och gör aktiviteter utifrån gruppens
önskemål. För dig som går på högstadiet eller
gymnasiet. Anmälan till anna.kaberg@eskilstuna.se.
Tisdagar 16.00-17.30, 11 september, 9 oktober,
6 november och 4 december.

Kreativt skrivande

Vi provar olika stilar och
tekniker, gör inspirationsövningar och tittar
på hur andra författare
gör. De som vill har
möjlighet att arbeta
vidare och få feedback
på texter de skrivit
hemma. För dig som
går på högstadiet
och gymnasiet.
Anmälan till hedvig.
andersson@eskilstuna.se
Fredagar 16.15-17.45
21 september
19 oktober
16 november.

Deckarklubben

Deckarklubben träffas en måndag i månaden och
läser deckare, löser klurigheter, fikar med mera.
För barn 10-12 år. Anmäl ditt intresse på Stadsbiblioteket Barn & unga, mejl till barnavd.stadsbibl@
eskilstuna.se eller på 016-710 51 10.
Måndagar 15.30-17.00, 3 september, 8 oktober,
5 november och 3 december.

Lilla skaparverkstaden

Testa makerspace-tekniker och olika typer av
skapande och pyssel. För barn och unga 7-15 år.
Måndag-torsdag 14.00-18.00,
fredag 14.00-17.00, lördag 11.00-15.00 & söndag
13.00-15.00 (söndagsöppet från oktober).

Tusen sagors rum

Under hela hösten är det cirkus i vårt sagorum,
med clowner, lindansare och jonglörer.
Välkommen in till vårt sagorum – det är öppet när
biblioteket har öppet. För barn cirka 3-7 år.

Egen nedladdning av talböcker
för barn och ungdomar

För dig som har svårt att läsa tryckt text. Registrera
dig så kan du ladda ner och lyssna på talböcker
hemma, i skolan eller var du vill via Legimus. Obs!
Du som är under 18 år behöver din målsmans
tillstånd för att använda tjänsten. Mer information
hittar du på vår webbplats, eller ring 016-710 51 10.
Mejla oss för att boka en tid: barnavd.stadsbibl@
eskilstuna.se

Följ oss på Facebook och Instagram:

eskilstunastadsbibliotek_ung
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