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Varsågod, här har du vårens 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 (20/1-31/3)

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 klimatet
– 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 klimatet
– lokalt, globalt och historiskt

Klimatförändringarna är idag ett globalt
problem och forskare har bekräftat att jorden
värms upp samt att utsläppen av växthusgaser
från bilar, kraftverk och andra konstgjorda fossila källor är den främsta orsaken. Den fortsatta
klimatförändringen över hela världen utgör ett
hot mot miljön och samhället som helhet utan
någon klar lösning.
Under vårens Upplyst kommer vi få ta del av
forskningen som handlar om att mäta vad som
verkligen händer i naturen med klimatet, men
lika mycket om psykologi, utbildning och hur
vi kan vända utvecklingen i praktiken. Forskningen ger oss också en djupare förståelse för
klimatproblematikens olika orsaker samtidigt
som vi inspireras av de olika lösningar som
finns.
Det är Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilskällan och Eskilstuna stadsarkiv som tillsammans med Sveriges Radio P4
Sörmland, Studiefrämjandet och Mälardalens
högskola (MDH) bjuder in till programserien
Upplyst.
Fri entré på alla evenemang.

Café Planet

Café Planet är Studiefrämjandets bidrag till att
lyfta klimat- och omställningsfrågor och en
plattform för att knyta kontakter, bygga nätverk
och samordna klimatrörelsen. Tillsammans gör
vi skillnad!

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 17.0018.00 i bibliotekshallen.
Kontakta marie.bjornholm@eskilstuna.se om
du vill boka in en tisdag och medverka under
våren!

JANUARI
Lördag 19 januari
11.00-15.00, Eskilskällan

Släktforskningens dag:
Tema fotografi

Släktforskningens dag inträffar den tredje lördagen
i januari. Då håller många av Sveriges Släktforskarförbunds medlemsföreningar, hembygdsföreningar,
arkiv och bibliotek öppna hus och arrangerar aktiviteter för släktforskningsintresserade. Arr. Eskilskällan.
Tisdag 29 januari
18.00-19.00, Contrast

Föreläsning på finska:
Mindfulness

Satu Bermell luennoi stressinhallinnasta ja mindfulness-metodista. Luento on suomenkielinen.
Kahvitarjoilua. Ilmainen sisäänpääsy. /Satu Bermell
föreläser om mindfulness på finska. Kaffeservering.

Satu Bermell

FEBRUARI

Musik på biblioteket

Musikskolans stråkorkestrar underhåller.
Tisdag 12 februari
18.00-20.00, Stadsbiblioteket

Upplyst belyser
klimatet: Café Planet

Victoria Bignet, forskare
och medförfattare till
boken ”Eat Good: recept
som förändrar världen”.
Victoria pratar om hur mat,
hälsa och miljö hänger ihop
och ger oss en överblick på
hur sunt och hållbart vi äter
idag samt ger exempel på
verktyg för förändring.
Efter föreläsningen blir det minimässa med lokala
aktörer. Carinas kafé öppet till 19.30. Förbeställ
gärna fikat innan.

Stråk

Tisdag 12 februari,
17.30-18.00, Bokhallen

Torsdag 14 februari
14.00-17.00, Bokhallen

Alla Hjärtans Dag

Vi uppmärksammar kärlekens dag med hjärtligt
pyssel för alla åldrar!
Tisdag 19 februari
12.00-13.00, Contrast

Kultursoppa
Stahlhammer Klezmer Classic Trio

Ett kammarmusikaliskt program med virvlande klezmer, temperamentsfull tango och finstämd Bach.
Klezmer är ursprungligen en folkmusikgenre från
Östeuropa. Entré 70 kronor inklusive soppa. Biljetter
finns att köpa i receptionen från 5 februari. I samarbete med Allmänkulturen.

Stahlhammer
Klezmer Classic Trio
Foto: Joe Sundelin

Tisdag 19 februari
17.00-18.00, Bokhallen

Öppen scen – scenen är Din

Anna Bergfors, från bloggen
www.fashionforfiftyish.com håller en
inspirationsföreläsning — helt utan
aha-upplevelser – om en hälsosam
och hållbar livsstil.
Tisdag 26 februari
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte
Sara Lövestam
– Grejen med
svenska språket

Författaren och språkvetaren Sara Lövestam
pratar om språk och
förklarar grammatik på
ett pedagogiskt och
roligt sätt. I ämnet har
hon skrivit böckerna
”Grejen med verb”,
”Grejen med substantiv
och pronomen” och ”Grejen med ordföljd”. Entré
50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen
från 12 februari.

Fri entré till programmen
när inget annat anges!

Onsdag 27 februari
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

Historier, skrönor och
berättande på lättare
och långsammare
svenska med
Anna Enbom.
Torsdag 28 februari
16.30-17.15, samling vid receptionen

Konstvisning på Stadsbiblioteket

Isabelle Paredes, konstpedagog på Eskilstuna konstmuseum, berättar om och visar den offentliga konsten
på Stadsbiblioteket.

Groende frön
av Uno Lindberg

MARS
Lördag 2 mars
14.00, Contrast

Finsk litteratur- och musikeftermiddag

Jorma Keskitalo kertoo kirjallisuudestaan ja omista kokemuksistaan ruotsinsuomalaisena kirjailijana.
Luento on suomenkielinen. Terhi Aho ilahduttaa sellomusiikillaan. Kahvitarjoilua. Ilmainen sisäänpääsy.
/Finsk litteratur- och musikeftermiddag med Jorma
Keskitalo och Terhi Aho. Kaffeservering.

4 mars-24 mars

Utställning
Internationella kvinnodagen
Utställningen är baserad på MoaLina Olbers Croalls bok ”I mitt
namn- en bok om att vara trans”.
Tisdag 5 mars
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Bibliotekets personal ger sina bästa boktips! Entré
70 kronor inklusive soppa. Biljetter finns att köpa i
receptionen från 19 februari.

Onsdag 6 mars
18.00-19.00, Stadsbiblioteket

Workshop om
Diskrimineringslagen och könsidentitet

Diskrimineringsbyrån Humanitas leder en workshop
kring könsidentitet och könsuttryck och reder ut vad
lagstiftningen säger.
Torsdag 7 mars
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Föreläsning med Mary-Jane Nehmé

”780 sekunder är exakt 13 minuter och det var så
lång tid kvar tills jag och tåget skulle kollidera med
varandra. Mitt namn är Mary-Jane Nehmé. Jag är
20 år och bor i Stockholm. Jag är dessutom en
transsexuell kvinna. Denna föreläsning kommer
handla om hur samhället är förövaren till så många
transsexuellaliv, människoliv. Jag kommer att berätta
om var jag är idag i livet. Hur jag tog mig hit. Jag
hoppas att vi träffas!”

Mary-Jane Nehmé

Fredag 8 mars
12.00-13.00, Eskilskällan

På männens villkor?

Eskilstuna socialdemokratiska kvinnoklubb 19011910 Arkivarie Oskar Nilsson berättar på den
internationella kvinnodagen om kvinnors kamp för
inflytande i det tidiga 1900-talets Eskilstuna. Arr.
Eskilskällan.
Tisdag 12 mars
18.00-20.00, Stadsbiblioteket

Upplyst belyser klimatet:
Café Planet med Martin Hedberg

Meteorologen Martin Hedberg kommer att prata
om klimatförändringar, ekosystemtjänster och
energiresurser. Martins vision är att göra vetenskapliga resultat tillgängliga för allmänheten för
att skapa engagemang. Hur mycket påverkar
människan klimatförändringarna och vad kan
vi göra för att vända utvecklingen?
Efter föreläsningen blir det minimässa med lokala
aktörer. Carinas kafé öppet till 19.30. Förbeställ
gärna fikat innan.
Martin Hedberg

Torsdag 14 mars
18.00-20.00, Contrast

Poetry slam

Är du en poet som vill ta hem titeln som individuell
svensk mästare? Kom och framför dina dikter eller
var med i publiken eller juryn. Uttagning till Svenska Mästerskapen 2019 i Malmö. Vinnaren går till
länsfinal där Sörmlands tävlande utses. Länsfinalen
genomförs med stöd av Landstinget Sörmland och
Kulturrådet.

Onsdag 20 mars
11.00-12.00, Contrast

Lättläst

Information och inspiration för dig som läser lättläst
och vill lära dig mer om bibliotekets breda utbud.

Arkan Asaad
Foto: Hugo Thambert

Torsdag 21 mars, 18.00-19.00, Contrast

Författarmöte Arkan Asaad

Arkan Asaad, född i Kurdiska delen av Irak och uppväxt i Årby Eskilstuna, debuterade som författare
2011 med boken ”Stjärnlösa nätter” som bygger på
egna erfarenheter av att bli bortgift mot sin vilja.
2014 kom uppföljaren ”Blod rödare än rött”, och
under 2018 kom den tredje boken ”Bortom solens
strålar”. Förutom att berätta om böckerna kommer
Asaad bland annat tala om segregation, förtryck,
rädslan för det okända och tredje generationens
invandrare. Entré 50 kronor. Biljetter finns att köpa i
receptionen från 7 mars.

Tisdag 26 mars
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 visar även
hur du kan låna e-böcker.
Drop-in, ingen tidsbokning.
Onsdag 27 mars
18.00-19.00, Gunborg Nymans rum

Föreläsning: Livet framför skärmen

Som en del av All digital week kommer Mari Larsson, socionom på socialförvaltningen, och berättar
om de möten hon har med ungdomar som upplevt
både det positiva och negativa med att vara ute
på sociala medier. Hon kommer ge tips på hur vi
vuxna kan vara det stöd som alla barn och ungdomar behöver för att känna sig trygga både offline
och online.
Torsdag 28 mars
18.00-19.00, Gunborg Nymans rum

Föreläsning: Delaktighet genom IKT

Camilla Ramsten (Fil. Dr. i Socialt arbete, Mälardalens högskola) berättar om sin forskning kring
förutsättningar för informations- och kommunikationsteknik [IKT] bland unga vuxna med utvecklingsstörning. Hur påverkas delaktigheten i vardagen och kan behoven tillgodoses?

Lördag 30 mars
15.00-16.00, Gunborg Nymans rum

Afternoon tea med noveller

Personal på biblioteket högläser olika noveller samtidigt som te och varma scones serveras. Kostnad
50 kronor. Biljetter finns att köpa i receptionen från
18 mars.

APRIL
April

Utställning om klimatet

FN-föreningen i Eskilstuna och Naturskyddsföreningen och MDH ställer ut aktuellt material.

Tisdag 2 april
18.00-19.00, Stadsbiblioteket

Upplyst belyser klimatet:
Panelsamtal - lokalt är globalt

Arbetet med att förbättra det globala klimatet
börjar hos varje enskild individ och i varje enskilt
lokalsamhälle. Vilka faktorer är viktigast för att
uppnå reell förändring? Hur kan Sverige vara både
bäst och sämst på klimatpåverkan samtidigt? Vad
behöver vi göra som individer, lokalsamhälle och
som förvaltare av en planet i akut behov av hjälp?
Panelsamtal om dessa och andra viktiga frågor
med, i huvudsak, lokalproducerad expertis.

Onsdag 3 april
12.00-13.00, Contrast

Kultursoppa

Delar ur Flens Världsorkester med sin ledare Lutte
Berg kommer att spela och berätta om tillkomsten
av den unika orkestern med sörmlänningar från
världens alla hörn. 2017 utsågs Flens Världsorkester till ”Årets Sörmlänning”. Entré 70 kronor inklusive soppa. Biljetter finns att köpa i receptionen från
20 mars. I samarbete med Allmänkulturen.

Flens Världsorkester

Tisdag 9 april
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte på finska

Emmi Itäranta Ympäristöaiheinen kirjallisuusluento
Emmi Itärannan Teemestarin kirjan pohjalta. Luento
on suomenkielinen. Kahvitarjoilua. Ilmainen sisäänpääsy. /Finsk författarkväll med Emmi Itäranta. Kaffeservering.

Emmi Itäranta

Onsdag 10 april
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

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

Torsdag 11 april
18.00-20.00, Stadsbiblioteket

Upplyst belyser klimatet:
Café Planet med Staffan Lindberg

Staffan Lindberg är musikern och underhållaren
som 2006 drabbades av klimathotet, slog näven i
bordet och blev koldioxidbantande miljökomiker.
Idag är han talare, konferencier, musiker, sångare,
kompositör och författare till boken ”Jag skulle ha
bytt till lågenergilampa i hallen: en koldioxidbantares berättelser”.
Hur påverkas vi av klimatförändringarna och hur
påverkar vi dem? Vad kan man göra som privatperson och vad kan vi göra som organisation, nation
eller mänsklighet?
Efter föreläsningen blir det minimässa med lokala
aktörer. Carinas kafé öppet till 19.30. Förbeställ
gärna fikat innan.

Tisdag 16 april
17.00-18.00, Bokhallen

Öppen scen för ungdomar
– scenen är Din

Du som är ung är särskilt välkommen att medverka
vid det här tillfället! Kontakta ellinor.mark@
eskilstuna.se
Fri entré till programmen
när inget annat anges!

Tisdag 23 april,
Stadsbiblioteket

Världsbokdagen

Vi uppmärksammar
Världsbokdagen med
olika aktiviteter på
biblioteket.
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Njut av varm soppa och
lyssna på personalens
bästa boktips!
Entré 70 kronor
inklusive soppa.
Biljetter finns att köpa i
receptionen från 9 april.
Se separat program för
mer information.

Lördag 27 april
13.00-15.00, Contrast

Syrisk kulturlördag

Stadsbiblioteket inbjuder till Syrisk kulturlördag! Det
blir musik, folkmodevisning, konstutställning, skådespel, dikter, kortfilm om Syrien samt matservering. I
samarbete med Vi För Alla (Social Kulturförening). Fri
entré

Fredag 17 maj

Uppvärmning
inför Springpride

Värm upp med oss inför Springpride!
Se separat program för mer information.

STADSBIBLIOTEKET
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Våren
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BARN & UNGA
**

Eskilstuna stadsbibliotek i samarbete med
Kulturföreningen Loppan

JANUARI
Söndag 20 januari
14.00, Lilla scenen

Äta själv! **

Med Moliérensemblen. 2-6 år. 30 minuter.
För Lisa vill det sig inte alls. Köttbullarna far iväg
som kanonkulor och spagettin slingrar sig om allt
annat än skeden. För de minsta om konsten att
lyckas med något som kan vara riktigt svårt – att äta
själv. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.
Äta själv
Foto: Martin Skoog

Onsdag 30 januari
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.

FEBRUARI
Fredag 1 februari
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera. För barn 4-7 år.
Lördag 2 februari
14.00, Lilla scenen

Mirakelpojken

Med Teater Kung & Drottning. 3-7 år. 35 minuter.
Ulf är för liten, han får inte hänga med storebrorsan och hans kompisar till det stora cykelloppet. En
humoristisk föreställning om att inte få vara med,
känna sig liten, ensam och att komma vilse. Biljett:
50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.
Mirakelpojken
Foto: Daniel Milton

Lördag 2 februari
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagostund på engelska

Vi läser och sjunger på engelska tillsammans.

Onsdag 13 februari
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.
Torsdag 14 februari
14.00-17.00, Bokhallen

Alla hjärtans dag

Vi uppmärksammar kärlekens dag
med hjärtligt pyssel för alla åldrar.
18-24 februari

Sportlov

Lyssna & pyssla, bio och tävlingar! På torsdag
uppmärksammar vi också Internationella modersmålsdagen. Se separat program.
Torsdag 21 februari
16.00, Contrast

Träffa youtubern –
Thomas Sekelius
Musikern, makeup
-stjärnan och författaren Thomas Sekelius
kommer
till biblioteket för
att berätta om sin
tuffa uppväxt, sin
bok om smink som
konstform och sin
populära youtubekanal.

Söndag 24 februari
14.00, Lilla scenen

Ett ord är ett ord **

Med Teater Pero. 4-8 år. 40 minuter.
Vad ska man göra när batteriet laddar ur och
skärmen slocknar!? Man kan väl inte bara sitta och
göra ingenting! En lekfull komedi om kraften i att
då och då vara uttråkad. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.

Ett ord är ett ord
Foto: Jonas Jörneberg

Onsdag 27 februari
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.

MARS
Fredag 1 mars
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera. För barn 4-7 år.
Lördag 2 mars
14.00, Lilla scenen

Felicia och fåglarna

Med Teater Pelikanen. Från 4 år. 45 minuter.
En liten flicka på en ö i Medelhavet och en flyttfågel
som stannar för att vila på sin långa resa. Båda är jagade och längtar hem. En berättelse om att stå upp
för den som är svag och att alla måste vara rädda
om naturen. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 7
januari.

Felicia och fåglarna

Lördag 2 mars
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagostund på engelska

Vi läser och sjunger på engelska tillsammans.
Tisdag 5 mars
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.

Mary-Jane Nehmé

Torsdag 7 mars
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Föreläsning med Mary-Jane Nehmé

”780 sekunder är exakt 13 minuter och det var så
lång tid kvar tills jag och tåget skulle kollidera med
varandra. Mitt namn är Mary-Jane Nehmé. Jag är 20
år och bor i Stockholm. Jag är dessutom en transsexuell kvinna. Denna föreläsning kommer handla
om hur samhället är förövaren till så många transsexuellaliv, människoliv. Jag kommer att berätta
om var jag är idag i livet. Hur jag tog mig hit. Jag
hoppas att vi träffas!”
Onsdag 13 mars
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 17 mars
14.00, Lilla scenen

Panik på playan **

Med Teater Barbara. 4-7 år. 30 minuter.
Maja och hennes pappa är på solsemester. En dag
kommer Maja bort, eller är det pappa som har försvunnit? En berättelse om att komma bort i värmen
och ändå hålla huvudet kallt. Biljett: 50 kr, säljs i
receptionen från 7 januari.

Panik på playan
José Figueroa

Onsdag 27 mars
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 30 mars
11.00 och 14.00, Stora scenen

Bo **

Med Teater Tre. 6-18 månader. 60 minuter.
Bo – för den allra yngsta publiken, där vi leker med
rummets och husets objekt, ljud och känslor. En
humoristisk betraktelse med en ömsint hälsning till
alla som är nya i sina hem. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.

APRIL
5 april
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera. För barn 4-7 år.
Lördag 6 april
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagostund på engelska

Vi läser och sjunger på engelska tillsammans.

Tisdag 9 april
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 10 april
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.

Min vän Lage
Foto: Sven Wagelin-Challis

Söndag 14 april
14.00, Lilla scenen

Min vän Lage **

Med Dockteater Tittut. 2-6 år. 40 minuter.
Lage är en uggla som har sålt sitt föräldrahem, en
tall utanför Tingsryd, och flyttat till storstaden. En
dockteater som handlar om att lämna allt som är
tryggt och välbekant för att börja om på nytt. Biljett:
50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.
15-18 april

Påsklov

Författarbesök, workshops, bio och pyssel!
Tisdag 16 april
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen – scenen är din!

Gymnasieungdomar visar och berättar. Håll utkik
efter programmet på biblioteket och på Facebook.
Torsdag 18 april
Tid kommer i separat
påsklovsprogram

Skrivarworkshop med
Sara Lövestam

Två timmars skrivarworkshop
med författaren Sara Lövestam,
som bland annat skrivit böckerna
Skarven och Som eld.
Se separat program för mer info.

Onsdag 24 april
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.

MAJ
Fredag 3 maj
14.00-15.30, Tusen sagors rum

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera. För barn 4-7 år.
Lördag 4 maj
14.00, Lilla scenen

Vår version av Tarzan

Med Teater Imba. Från 3 år. 30 minuter.
En berättelse om ett ensamt barn som blir (halvt)
välkomnat av en flock apor och barnets kamp att
passa in i sin nya familj. En vacker historia om att
vara stolt över den man är och att göra saker på sitt
sätt. Biljett: 50 kr, säljs i receptionen från 7 januari.
Lördag 4 maj
14.00-14.45, Tusen sagors rum

Sagostund på engelska

Vi läser och sjunger på engelska tillsammans.
Onsdag 8 maj
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 11 maj
13.30, Contrast

Barn och familjeföreställning
på arabiska: En lat fiskare

En rolig berättelse för barn 4-10 år. 35 minuter. Två
clowner spelar rollen som två fiskare, en lat får ingen
fisk och den andra är pigg och fiskar mycket fisk
dagligen.Varför är det så? Finns en översatt text på
svenska. Biljetter är gratis och hämtas i receptionen
från 22 april.

Fredag 17 maj

Uppvärmning inför Springpride
14.00-15.00, Tusen sagors rum
Sagostund för barn mellan 3-7 år.
Bland drakar och dragqueens. Normkreativ
sagostund med en dragqueen-artist. Efter sagostunden leker vi med utklädningskläder. Biljetter
finns att hämta på barnavdelningen från 3 maj
14.30-17.00, Bokhallen
Regnbågspyssel för alla åldrar
Se separat program för
mer information.

Onsdag 22 maj
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.

Återkommande program

Onsdagar 16.00-17.00
6 mars, 10 april & 8 maj

Nordiska väsen

För dig som är nyfiken på mylingar, gastar och
maror. Vi läser, fikar och pratar om väsen i böcker
och filmer. Från 10 år. Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se senast 1 mars.
Tisdagar 16.00-17.00
29 januari, 26 februari,
26 mars & 23 april

Skräckläsarklubb

Läskiga böcker och fika!
Kom om du vågar! För dig
9-12 år. Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.
se senast 21 januari.
Måndag-torsdag 14.00-18.00,
fredag 14.00-17.00 & söndag 13.00-15.00
(söndagsöppet, 20/1-31/3)

Lilla skaparverkstaden

Testa makerspace-tekniker och olika typer av skapande och pyssel. För barn och unga 7-15 år.

Missa inte våra aktiviteter under sommaren!
Sommarboksträffar en gång i veckan under
hela sommarlovet, sommarbokshäftet och
en stor sommarboksfest! Se separat program.

Följ oss på Facebook och Instagram:

eskilstunastadsbibliotek_ung

