
Tio tips hur vi kan smitta våra barn med 
    

Vi som redan drabbats av läslusten vet att litteratur berikar livet. Men hur 
kan vi få våra barn att förstå det? Här kommer några tips!

1. Gör det till en mysig rutin att läsa tillsammans med ditt barn, 
och sluta inte läsa högt även om hen ”kan läsa själv”

• Prata om det ni läser. Vad var det som hände i det här 
kapitlet? Hur skulle du ha gjort? Vad tror du händer nu? 
• Man kan läsa växelvis, t.ex. varannan sida.
• Läs början tillsammans för att hjälpa barnet igång.
• Skoja och tramsa med texten. Läs medvetet fel. Läs med 
knasig röst. Rimma. Hitta på nya ord.

2. Hitta rätt. Tänk på att det inte alls är säkert att de böcker du gillade som 
barn funkar för ditt barn. Gå till bibliotek och bokhandel, och be om hjälp. 
De har koll på både klassikerna och nyutkommen litteratur.

3. Döm inte det ditt barn läser som ”dålig litteratur”.

4. Kom ihåg att man kan läsa med öronen också. Ljudböcker är perfekt 
att lyssna på tillsammans i bilen. Eller poppa popcorn, och mys i soffan 
tillsammans – som ”ljudboksbio” hemma.

5. Kom ihåg att ge böcker i present, julklapp eller påskägg.

6. Läs en bok och se filmen eller teatern efteråt. Eller tvärtom. 

7. Låt många olika böcker ligga framme i hemmet. Ordna en mysig läsplats. 
Kanske saccosäckar bredvid en bokhylla med tidningar, serier, faktaböcker, 
skönlitteratur, ljudböcker, läsplatta.

8. Ha en ”förbjudna bokhyllan” hemma och säg att ”de här böckerna kan 
du nog inte läsa än, de är för otäcka … för mycket mord, blod och sex”. 
Det skapar nästan alltid läslust. Hahaa! 

9. Likväl som man spelar fotboll kan man ha läsning som fritidsaktivitet. 
Kolla om biblioteket har bokcirklar. Eller starta en egen.

10. Läs själv, visa att du läser olika slags texter och prata 
om det du läser. Be barnet om boktips, och läs boken 
själv så kan ni prata om den. Barn tar ofta efter hur vi 
vuxna gör.

… Och ja, humor, trix, belöning och mutor är tillåtet!

Ingela Korsell, författare till PAX
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Boktips

För barn
och vuxna

l ä s b a c i l l e n ! BOOKworms (9-16 år) 

Tycker du om att läsa böcker? Vill du prata om det 
du läst? Då ska du absolut vara med i vår bokklubb 
BOOKworms!

Förutom att läsa böcker ger vi varandra tips på 
favoriter, spelar spel, fikar och har kul. Klubbarna 
finns i alla kommundelar och vi brukar träffas 
ungefär en gång i månaden.

Vill du vara med? 
Prata med någon av våra barnbibliotekarier!

Under hösten startar vi en 

ny BOOKworms-grupp i 

Mariefred, skicka gärna 

en intresseanmälan till 

alexandra.uhlmann@strangnas.se

I Strängnäs har vi arbetat med BOOKworms sedan starten 2007. Idag har vi 10 aktiva bokcirklar för 
barn och ungdomar i kommunen. Bokskorporna är namnet på vår bokcirkel för unga vuxna.

 
Kulturhuset Multeum
Anna Stråhle
anna.strahle@strangnas.se

Mariefreds bibliotek
Alexandra Uhlmann Konjicija 
alexandra.uhlmann@strangnas.se 

Stallarholmens bibliotek
Anette Elvelind 
anette.elvelind@strangnas.se

Åkers bibliotek
Amanda Greek
amanda.greek@strangnas.se
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Tack till Tyra som skapat omslagsbilden

Legimus (www.legimus.se)

Legimus.se är ett digitalt bibliotek för dig som har en 

läsnedsättning. Du laddar enkelt ner talboken direkt till din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

 
För att få ett konto kommer du till biblioteket. Är 

du under 18 år behöver du förmyndares underskrift. 

Kontakta ditt bibliotek! 

 
Vill du boka en tid för att registrera 

ett konto? Ta kontakt med något av 

de fyra biblioteken i kommunen.

 

Barnbibliotekens 
kulturprogram  
hösten 2018

Kulturhuset Multeum Mariefred Stallarholmen Åker      



Augusti

Hasta la pasta - barnteater 
ca 6 - 11 år 
Dotterbolaget
En snubblande servitör och en lat kock 
gör sitt bästa för att hålla sin restaurang 
igång. En gäst, en fin dam, kommer till 
restaurangen och allting som kan gå fel, 
går fel. I pastan blandas, ambitioner, 
kryddor och kärlek.  
Tisdag 21 augusti
13.00  Utomhusteater på Visholmen
 Vid regn på Thomas Arena
Fri entré  

September

Bockarna Bruse  - sagostund
Tänk dig en grön äng med saftigt gräs. 
Dit vill bockarna Bruse gå. Men på vägen 
ligger en bro och under bron bor ett troll. 
Kom och hör oss berätta den klassiska 
sagan om bockarna. 
Måndag 3 september 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Pax Draugen
Premiär för tionde och sista boken.
10.00 Gripsholms slott

Kivi - sagostund 
Känner du Kivi? Ta chansen att träffa 
denna härliga karaktär som dessutom 
kommer på besök i teaterform senare 
under månaden. 
Måndag 10 september 
10.00 Multeum

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag 12 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Minecraftpyssel 
Små fyrkantiga bitar som revolutionerat 
spelvärlden blir till pyssel hos oss. Bara 
fantasin sätter gränser.  
Lördag  15 september 
11.00-13.00 Multeum

Rödluvan - dramasaga 
Rödluvan kommer och berättar om när 
hon skulle hälsa på mormor. 
Måndag 17 september 
9.15 Öppna förskolan Åker

Findus - dramasaga 
Katten Findus kommer på besök och läser 
sagor om sig själv. 
Måndag 17 september 
10.00 Multeum

Bockarna Bruse - sagostund 
Saga och sång om Bockarna Bruse. 
Måndag 17 september 
10.00 Eken Stallarholmen

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag  19 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Dockteater på arabiska 
Dockteater på arabiska där Mustafa 
Aldarwish framför två roliga berättelser 
om lek och vänskap. Mustafa är utbildad 
skådespelare från Syrien och har arbetat 
med dockteater i två år i Libanon då han 
spelade för syriska flyktingar.
Onsdag  19 september
16.30 Multeum

Fri entré 

Samarr. Arabiska teatern med 
Kulturrådets läsfrämjandeprojekt

Bockarna Bruse 
 - musiksaga
Anette Kumlin från Scenkonst Sörm-
land läser Bockarna Bruse och med sig 
har hon sin oboe.  

Torsdag 20 september 
10.00 Multeum

Kivi och drakbrakaren - barnteater
från 4 år
Fria teatern
Med tokroliga rim och humor får ni hänga 
med Kivi på ett fantastiskt äventyr! 
Mustascher, klackskor och flugor blandas 
hejvilt. För i Kivis värld är det inte an-
tingen eller, utan extra allt och både och! 
Välkommen till en värld som den borde 
vara, där den unga publiken erbjuds att 
delta på många olika sätt. 
Lördag  22 september
12.00 och 14.00 Multeum
 
Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Regnbågssagor 
Alla lika. Alla olika. Böcker om alla. 
Måndag 24 september 
10.00 Multeum

Bebisrim 
Kom till Multeum med din bebis. Vi tipsar 
om rim och ramsor för de minsta. Och lite 
boktips! 
Onsdag 26 september 
11.00 Multeum

Oktober

Barn - sagostund 
”Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land…” Vi sjunger kanske 
inte Beppe Wolgers sång, men vi 
kommer läsa underbara sagor med 
barn i huvudrollerna. 
Måndag 1 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum  
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Panik på Playan - barnteater 
4 - 7 år
Teater Barbara
Maja och hennes pappa är på sol-
semester. Pappa älskar att bada och 
hoppa från trampolinen men Maja vill 
hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag 
när de är på zoo kommer Maja bort – 
eller är det pappa som har försvunnit? 
Lördag 6 oktober 
13.00 Mötesplats Stallarholmen,
Gula industrihuset 

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Om natten 
När mörkret kommer krypande och 
stjärnorna tänds. När månen skiner och 
skuggorna blir långa. Om natten händer 
det spännande saker. Är det läskigt? Är 
det mysigt? 
Måndag 8 oktober 
10.00 Multeum

Folksagor  
Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur 
snabbt sprider sig lögner? 
Tisdag 9 oktober 
10.00 Multeum

Onsdag 10 oktober 
10.00 Multeum

Torsdag 11 oktober
10.00 Multeum

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med  
Anna. 
Måndag 15 oktober 
10.00 Multeum

Skördetid 
Nu är skördetiden över och bönderna har 
jobbat hårt för att få in årets skörd. Vi 
läser sagor om bönder och bondgårdar. 
Måndag 15 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med 
Anna. 
Onsdag 17 oktober 
10.00 Multeum

Mariefreds litteraturfest 
Ulf Stark och Linda Bondestam har 
skapat den fantasifulla boken ”Djur som 
ingen sett utom vi”. Nu kommer Linda 
till Mariefred.  
Lördag 20 oktober
11-14 IOGT Mariefred

Hajar 
Visste du att det finns mer än 500 
hajsorter i världen? Vi läser böcker om 
några härliga hajar! 
Måndag 22 oktober 
10.00 Multeum

Babysång 
Kom med din bebis, vi sjunger sånger 
tillsammans och boktipsar. 
Onsdag 24 oktober 
11.00 Multeum

Fredagsmys - Rut&Knut 
Träffa Rut&Knut! Tillsammans läser vi en 
saga och gör en utställning.  
Fredag 26 oktober 
14.30 Multeum

Sångstund - Astrid Lindgren 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Lördag 27 oktober 
11.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
mellanstadiet 

Favorit i repris från förra terminen! Alla 
i mellanstadiet är välkomna till en liten 
schackturnering på biblioteket. 
OBS! Föranmälan! 
Måndag 29 oktober 
13.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
högstadiet 

Nu är det högstadiets tur att spela 
schack. OBS! Föranmälan! 
Tisdag 30 oktober 
15.00 Åkers bibliotek

Läslov v.44
Tema konst och skapande 
på Multeum
Det här lovet har fokus på barnens egna 
skapande och deltagande.

Läs mer i separat lovprogram. 

November 

Läslov på slottet
för hela famlijen  

Dags igen för en av årets höjdpunkter, 
men i år med dramatiserade sagor, 
sagojakt och visningar på temat 
Gripsholm berättar! 
Se separat program
Torsdag  1 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Samarr Gripsholms slott

Prassel i löven - pysselsagostund 
Vi läser sagor om löv och pysslar. 
Måndag 5 november 
10.00 Multeum
Tisdag 6  november 
10.00 Multeum

Kura gryning 
- Handbok för superhjältar
från 6 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.00 Multeum
9.00 Stallarholmens bibliotek
13.30 Åkers bibliotek

Kura gryning - Superhjältar
från 3 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Rödluvan och vargen - barnteater 
från 3 år
Tant Klavér 
Vargen lurar både Rödluvan och mormor. 
Hur kommer det att gå för dem? Ska man 
följa med någon som vill bjuda en på go-
dis eller visa en kattunge? Se den gamla 
sagan i ny tappning!
Lördag 17 november 
15.00 Mariefreds bibliotek

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Charlie och Lola - sagostund
Ni känner väl igen Charlie och Lola från 
barnkanalen?  
Måndag 19 november 
10.00 Multeum

Babymålning 
7 månader - 1 år 
Titta, känn och smaka! 
Vi målar med ätbara färger. 
Ta med oömma kläder och ombyte.
Föranmälan jannicke.fyhr@strangnas.se
Onsdag 21 november 
11.00 Multeum

Musiksaga 
- Vem är det som kör? 
Camilla Arvidsson från Scenkonst 
Sörmland läser Vem är det som kör? 
och med sig har hon sin violin.  

Torsdag 22 november 
10.00 Multeum

Musiksagostund med Veronica  
Veronica läser sagor och sjunger om djur. 
Lördag 24 november 
11.00 Multeum

Fred 
Moder Teresa sa en gång att ”Fred börjar 
med ett leende”. Idag läser vi böcker 
om fred och att respektera alla som finns 
omkring oss. 
Måndag 26 november 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

December 

Familjen Kanin 
Sagolika, spännande, skrämmande, 
snillrika och skojiga. Följ med till den 
underbara familjen Kanin! 
Måndag 3 december 
10.00 Multeum

Jul 
I fönstren hänger nu adventstjärnor för 
att bringa lite ljus i mörkret. Ljus och en 
påminnelse om varför vi firar jul. Idag 
läser vi sagor om julnatten och såklart en 
tomte eller två. 
Måndag 10 december 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga
 - Tio vilda hästar 
Åsa Karlberg från Scenkonst Sörmland 
läser Tio vilda hästar och med sig har 
hon sin flöjt.  
Torsdag 13 december 
10.00  Multeum

Fake News - 
utställning
1 oktober - 19 oktober

Vårt förhållande till fakta, kunskap 
och misstro – igår, idag och imorgon.

Kurioso – 
konstfestival för barn!
Festivalen pågår under vecka 43-45 i 
hela Sörmlands län. 

Vernissage fredag 9 november
På Multeum visas utställningen 
Föreställningar från Svenskt 
barnbildarkiv. Det är en utställning 
om normer och ideal. 
Samma dag invigs även en utställning 
i Strängnäsrummet där förskolebarn 
har arbetat med barnboksförfattaren 
och konstnären Sara Lundberg utifrån 
boken Vita streck och Öjvind. 
Tillsammans har barnen skapat en 
hel stad!

Kurioso - Läslov v.44
På Multeum kan du skapa med 
konstnär Ruben Wätte på tema 

normer och ideal. Ditt verk blir en del 
av utställningen Föreställningar. 
Läs mer i separat lovprogram.

Musiksagostunder i samarbete med

Sagostunder på öppna förskolan i samarbete med



Augusti

Hasta la pasta - barnteater 
ca 6 - 11 år 
Dotterbolaget
En snubblande servitör och en lat kock 
gör sitt bästa för att hålla sin restaurang 
igång. En gäst, en fin dam, kommer till 
restaurangen och allting som kan gå fel, 
går fel. I pastan blandas, ambitioner, 
kryddor och kärlek.  
Tisdag 21 augusti
13.00  Utomhusteater på Visholmen
 Vid regn på Thomas Arena
Fri entré  

September

Bockarna Bruse  - sagostund
Tänk dig en grön äng med saftigt gräs. 
Dit vill bockarna Bruse gå. Men på vägen 
ligger en bro och under bron bor ett troll. 
Kom och hör oss berätta den klassiska 
sagan om bockarna. 
Måndag 3 september 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Pax Draugen
Premiär för tionde och sista boken.
10.00 Gripsholms slott

Kivi - sagostund 
Känner du Kivi? Ta chansen att träffa 
denna härliga karaktär som dessutom 
kommer på besök i teaterform senare 
under månaden. 
Måndag 10 september 
10.00 Multeum

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag 12 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Minecraftpyssel 
Små fyrkantiga bitar som revolutionerat 
spelvärlden blir till pyssel hos oss. Bara 
fantasin sätter gränser.  
Lördag  15 september 
11.00-13.00 Multeum

Rödluvan - dramasaga 
Rödluvan kommer och berättar om när 
hon skulle hälsa på mormor. 
Måndag 17 september 
9.15 Öppna förskolan Åker

Findus - dramasaga 
Katten Findus kommer på besök och läser 
sagor om sig själv. 
Måndag 17 september 
10.00 Multeum

Bockarna Bruse - sagostund 
Saga och sång om Bockarna Bruse. 
Måndag 17 september 
10.00 Eken Stallarholmen

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag  19 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Dockteater på arabiska 
Dockteater på arabiska där Mustafa 
Aldarwish framför två roliga berättelser 
om lek och vänskap. Mustafa är utbildad 
skådespelare från Syrien och har arbetat 
med dockteater i två år i Libanon då han 
spelade för syriska flyktingar.
Onsdag  19 september
16.30 Multeum

Fri entré 

Samarr. Arabiska teatern med 
Kulturrådets läsfrämjandeprojekt

Bockarna Bruse 
 - musiksaga
Anette Kumlin från Scenkonst Sörm-
land läser Bockarna Bruse och med sig 
har hon sin oboe.  

Torsdag 20 september 
10.00 Multeum

Kivi och drakbrakaren - barnteater
från 4 år
Fria teatern
Med tokroliga rim och humor får ni hänga 
med Kivi på ett fantastiskt äventyr! 
Mustascher, klackskor och flugor blandas 
hejvilt. För i Kivis värld är det inte an-
tingen eller, utan extra allt och både och! 
Välkommen till en värld som den borde 
vara, där den unga publiken erbjuds att 
delta på många olika sätt. 
Lördag  22 september
12.00 och 14.00 Multeum
 
Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Regnbågssagor 
Alla lika. Alla olika. Böcker om alla. 
Måndag 24 september 
10.00 Multeum

Bebisrim 
Kom till Multeum med din bebis. Vi tipsar 
om rim och ramsor för de minsta. Och lite 
boktips! 
Onsdag 26 september 
11.00 Multeum

Oktober

Barn - sagostund 
”Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land…” Vi sjunger kanske 
inte Beppe Wolgers sång, men vi 
kommer läsa underbara sagor med 
barn i huvudrollerna. 
Måndag 1 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum  
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Panik på Playan - barnteater 
4 - 7 år
Teater Barbara
Maja och hennes pappa är på sol-
semester. Pappa älskar att bada och 
hoppa från trampolinen men Maja vill 
hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag 
när de är på zoo kommer Maja bort – 
eller är det pappa som har försvunnit? 
Lördag 6 oktober 
13.00 Mötesplats Stallarholmen,
Gula industrihuset 

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Om natten 
När mörkret kommer krypande och 
stjärnorna tänds. När månen skiner och 
skuggorna blir långa. Om natten händer 
det spännande saker. Är det läskigt? Är 
det mysigt? 
Måndag 8 oktober 
10.00 Multeum

Folksagor  
Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur 
snabbt sprider sig lögner? 
Tisdag 9 oktober 
10.00 Multeum

Onsdag 10 oktober 
10.00 Multeum

Torsdag 11 oktober
10.00 Multeum

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med  
Anna. 
Måndag 15 oktober 
10.00 Multeum

Skördetid 
Nu är skördetiden över och bönderna har 
jobbat hårt för att få in årets skörd. Vi 
läser sagor om bönder och bondgårdar. 
Måndag 15 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med 
Anna. 
Onsdag 17 oktober 
10.00 Multeum

Mariefreds litteraturfest 
Ulf Stark och Linda Bondestam har 
skapat den fantasifulla boken ”Djur som 
ingen sett utom vi”. Nu kommer Linda 
till Mariefred.  
Lördag 20 oktober
11-14 IOGT Mariefred

Hajar 
Visste du att det finns mer än 500 
hajsorter i världen? Vi läser böcker om 
några härliga hajar! 
Måndag 22 oktober 
10.00 Multeum

Babysång 
Kom med din bebis, vi sjunger sånger 
tillsammans och boktipsar. 
Onsdag 24 oktober 
11.00 Multeum

Fredagsmys - Rut&Knut 
Träffa Rut&Knut! Tillsammans läser vi en 
saga och gör en utställning.  
Fredag 26 oktober 
14.30 Multeum

Sångstund - Astrid Lindgren 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Lördag 27 oktober 
11.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
mellanstadiet 

Favorit i repris från förra terminen! Alla 
i mellanstadiet är välkomna till en liten 
schackturnering på biblioteket. 
OBS! Föranmälan! 
Måndag 29 oktober 
13.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
högstadiet 

Nu är det högstadiets tur att spela 
schack. OBS! Föranmälan! 
Tisdag 30 oktober 
15.00 Åkers bibliotek

Läslov v.44
Tema konst och skapande 
på Multeum
Det här lovet har fokus på barnens egna 
skapande och deltagande.

Läs mer i separat lovprogram. 

November 

Läslov på slottet
för hela famlijen  

Dags igen för en av årets höjdpunkter, 
men i år med dramatiserade sagor, 
sagojakt och visningar på temat 
Gripsholm berättar! 
Se separat program
Torsdag  1 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Samarr Gripsholms slott

Prassel i löven - pysselsagostund 
Vi läser sagor om löv och pysslar. 
Måndag 5 november 
10.00 Multeum
Tisdag 6  november 
10.00 Multeum

Kura gryning 
- Handbok för superhjältar
från 6 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.00 Multeum
9.00 Stallarholmens bibliotek
13.30 Åkers bibliotek

Kura gryning - Superhjältar
från 3 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Rödluvan och vargen - barnteater 
från 3 år
Tant Klavér 
Vargen lurar både Rödluvan och mormor. 
Hur kommer det att gå för dem? Ska man 
följa med någon som vill bjuda en på go-
dis eller visa en kattunge? Se den gamla 
sagan i ny tappning!
Lördag 17 november 
15.00 Mariefreds bibliotek

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Charlie och Lola - sagostund
Ni känner väl igen Charlie och Lola från 
barnkanalen?  
Måndag 19 november 
10.00 Multeum

Babymålning 
7 månader - 1 år 
Titta, känn och smaka! 
Vi målar med ätbara färger. 
Ta med oömma kläder och ombyte.
Föranmälan jannicke.fyhr@strangnas.se
Onsdag 21 november 
11.00 Multeum

Musiksaga 
- Vem är det som kör? 
Camilla Arvidsson från Scenkonst 
Sörmland läser Vem är det som kör? 
och med sig har hon sin violin.  

Torsdag 22 november 
10.00 Multeum

Musiksagostund med Veronica  
Veronica läser sagor och sjunger om djur. 
Lördag 24 november 
11.00 Multeum

Fred 
Moder Teresa sa en gång att ”Fred börjar 
med ett leende”. Idag läser vi böcker 
om fred och att respektera alla som finns 
omkring oss. 
Måndag 26 november 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

December 

Familjen Kanin 
Sagolika, spännande, skrämmande, 
snillrika och skojiga. Följ med till den 
underbara familjen Kanin! 
Måndag 3 december 
10.00 Multeum

Jul 
I fönstren hänger nu adventstjärnor för 
att bringa lite ljus i mörkret. Ljus och en 
påminnelse om varför vi firar jul. Idag 
läser vi sagor om julnatten och såklart en 
tomte eller två. 
Måndag 10 december 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga
 - Tio vilda hästar 
Åsa Karlberg från Scenkonst Sörmland 
läser Tio vilda hästar och med sig har 
hon sin flöjt.  
Torsdag 13 december 
10.00  Multeum

Fake News - 
utställning
1 oktober - 19 oktober

Vårt förhållande till fakta, kunskap 
och misstro – igår, idag och imorgon.

Kurioso – 
konstfestival för barn!
Festivalen pågår under vecka 43-45 i 
hela Sörmlands län. 

Vernissage fredag 9 november
På Multeum visas utställningen 
Föreställningar från Svenskt 
barnbildarkiv. Det är en utställning 
om normer och ideal. 
Samma dag invigs även en utställning 
i Strängnäsrummet där förskolebarn 
har arbetat med barnboksförfattaren 
och konstnären Sara Lundberg utifrån 
boken Vita streck och Öjvind. 
Tillsammans har barnen skapat en 
hel stad!

Kurioso - Läslov v.44
På Multeum kan du skapa med 
konstnär Ruben Wätte på tema 

normer och ideal. Ditt verk blir en del 
av utställningen Föreställningar. 
Läs mer i separat lovprogram.

Musiksagostunder i samarbete med

Sagostunder på öppna förskolan i samarbete med



Augusti

Hasta la pasta - barnteater 
ca 6 - 11 år 
Dotterbolaget
En snubblande servitör och en lat kock 
gör sitt bästa för att hålla sin restaurang 
igång. En gäst, en fin dam, kommer till 
restaurangen och allting som kan gå fel, 
går fel. I pastan blandas, ambitioner, 
kryddor och kärlek.  
Tisdag 21 augusti
13.00  Utomhusteater på Visholmen
 Vid regn på Thomas Arena
Fri entré  

September

Bockarna Bruse  - sagostund
Tänk dig en grön äng med saftigt gräs. 
Dit vill bockarna Bruse gå. Men på vägen 
ligger en bro och under bron bor ett troll. 
Kom och hör oss berätta den klassiska 
sagan om bockarna. 
Måndag 3 september 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Pax Draugen
Premiär för tionde och sista boken.
10.00 Gripsholms slott

Kivi - sagostund 
Känner du Kivi? Ta chansen att träffa 
denna härliga karaktär som dessutom 
kommer på besök i teaterform senare 
under månaden. 
Måndag 10 september 
10.00 Multeum

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag 12 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Minecraftpyssel 
Små fyrkantiga bitar som revolutionerat 
spelvärlden blir till pyssel hos oss. Bara 
fantasin sätter gränser.  
Lördag  15 september 
11.00-13.00 Multeum

Rödluvan - dramasaga 
Rödluvan kommer och berättar om när 
hon skulle hälsa på mormor. 
Måndag 17 september 
9.15 Öppna förskolan Åker

Findus - dramasaga 
Katten Findus kommer på besök och läser 
sagor om sig själv. 
Måndag 17 september 
10.00 Multeum

Bockarna Bruse - sagostund 
Saga och sång om Bockarna Bruse. 
Måndag 17 september 
10.00 Eken Stallarholmen

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag  19 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Dockteater på arabiska 
Dockteater på arabiska där Mustafa 
Aldarwish framför två roliga berättelser 
om lek och vänskap. Mustafa är utbildad 
skådespelare från Syrien och har arbetat 
med dockteater i två år i Libanon då han 
spelade för syriska flyktingar.
Onsdag  19 september
16.30 Multeum

Fri entré 

Samarr. Arabiska teatern med 
Kulturrådets läsfrämjandeprojekt

Bockarna Bruse 
 - musiksaga
Anette Kumlin från Scenkonst Sörm-
land läser Bockarna Bruse och med sig 
har hon sin oboe.  

Torsdag 20 september 
10.00 Multeum

Kivi och drakbrakaren - barnteater
från 4 år
Fria teatern
Med tokroliga rim och humor får ni hänga 
med Kivi på ett fantastiskt äventyr! 
Mustascher, klackskor och flugor blandas 
hejvilt. För i Kivis värld är det inte an-
tingen eller, utan extra allt och både och! 
Välkommen till en värld som den borde 
vara, där den unga publiken erbjuds att 
delta på många olika sätt. 
Lördag  22 september
12.00 och 14.00 Multeum
 
Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Regnbågssagor 
Alla lika. Alla olika. Böcker om alla. 
Måndag 24 september 
10.00 Multeum

Bebisrim 
Kom till Multeum med din bebis. Vi tipsar 
om rim och ramsor för de minsta. Och lite 
boktips! 
Onsdag 26 september 
11.00 Multeum

Oktober

Barn - sagostund 
”Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land…” Vi sjunger kanske 
inte Beppe Wolgers sång, men vi 
kommer läsa underbara sagor med 
barn i huvudrollerna. 
Måndag 1 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum  
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Panik på Playan - barnteater 
4 - 7 år
Teater Barbara
Maja och hennes pappa är på sol-
semester. Pappa älskar att bada och 
hoppa från trampolinen men Maja vill 
hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag 
när de är på zoo kommer Maja bort – 
eller är det pappa som har försvunnit? 
Lördag 6 oktober 
13.00 Mötesplats Stallarholmen,
Gula industrihuset 

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Om natten 
När mörkret kommer krypande och 
stjärnorna tänds. När månen skiner och 
skuggorna blir långa. Om natten händer 
det spännande saker. Är det läskigt? Är 
det mysigt? 
Måndag 8 oktober 
10.00 Multeum

Folksagor  
Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur 
snabbt sprider sig lögner? 
Tisdag 9 oktober 
10.00 Multeum

Onsdag 10 oktober 
10.00 Multeum

Torsdag 11 oktober
10.00 Multeum

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med  
Anna. 
Måndag 15 oktober 
10.00 Multeum

Skördetid 
Nu är skördetiden över och bönderna har 
jobbat hårt för att få in årets skörd. Vi 
läser sagor om bönder och bondgårdar. 
Måndag 15 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med 
Anna. 
Onsdag 17 oktober 
10.00 Multeum

Mariefreds litteraturfest 
Ulf Stark och Linda Bondestam har 
skapat den fantasifulla boken ”Djur som 
ingen sett utom vi”. Nu kommer Linda 
till Mariefred.  
Lördag 20 oktober
11-14 IOGT Mariefred

Hajar 
Visste du att det finns mer än 500 
hajsorter i världen? Vi läser böcker om 
några härliga hajar! 
Måndag 22 oktober 
10.00 Multeum

Babysång 
Kom med din bebis, vi sjunger sånger 
tillsammans och boktipsar. 
Onsdag 24 oktober 
11.00 Multeum

Fredagsmys - Rut&Knut 
Träffa Rut&Knut! Tillsammans läser vi en 
saga och gör en utställning.  
Fredag 26 oktober 
14.30 Multeum

Sångstund - Astrid Lindgren 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Lördag 27 oktober 
11.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
mellanstadiet 

Favorit i repris från förra terminen! Alla 
i mellanstadiet är välkomna till en liten 
schackturnering på biblioteket. 
OBS! Föranmälan! 
Måndag 29 oktober 
13.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
högstadiet 

Nu är det högstadiets tur att spela 
schack. OBS! Föranmälan! 
Tisdag 30 oktober 
15.00 Åkers bibliotek

Läslov v.44
Tema konst och skapande 
på Multeum
Det här lovet har fokus på barnens egna 
skapande och deltagande.

Läs mer i separat lovprogram. 

November 

Läslov på slottet
för hela famlijen  

Dags igen för en av årets höjdpunkter, 
men i år med dramatiserade sagor, 
sagojakt och visningar på temat 
Gripsholm berättar! 
Se separat program
Torsdag  1 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Samarr Gripsholms slott

Prassel i löven - pysselsagostund 
Vi läser sagor om löv och pysslar. 
Måndag 5 november 
10.00 Multeum
Tisdag 6  november 
10.00 Multeum

Kura gryning 
- Handbok för superhjältar
från 6 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.00 Multeum
9.00 Stallarholmens bibliotek
13.30 Åkers bibliotek

Kura gryning - Superhjältar
från 3 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Rödluvan och vargen - barnteater 
från 3 år
Tant Klavér 
Vargen lurar både Rödluvan och mormor. 
Hur kommer det att gå för dem? Ska man 
följa med någon som vill bjuda en på go-
dis eller visa en kattunge? Se den gamla 
sagan i ny tappning!
Lördag 17 november 
15.00 Mariefreds bibliotek

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Charlie och Lola - sagostund
Ni känner väl igen Charlie och Lola från 
barnkanalen?  
Måndag 19 november 
10.00 Multeum

Babymålning 
7 månader - 1 år 
Titta, känn och smaka! 
Vi målar med ätbara färger. 
Ta med oömma kläder och ombyte.
Föranmälan jannicke.fyhr@strangnas.se
Onsdag 21 november 
11.00 Multeum

Musiksaga 
- Vem är det som kör? 
Camilla Arvidsson från Scenkonst 
Sörmland läser Vem är det som kör? 
och med sig har hon sin violin.  

Torsdag 22 november 
10.00 Multeum

Musiksagostund med Veronica  
Veronica läser sagor och sjunger om djur. 
Lördag 24 november 
11.00 Multeum

Fred 
Moder Teresa sa en gång att ”Fred börjar 
med ett leende”. Idag läser vi böcker 
om fred och att respektera alla som finns 
omkring oss. 
Måndag 26 november 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

December 

Familjen Kanin 
Sagolika, spännande, skrämmande, 
snillrika och skojiga. Följ med till den 
underbara familjen Kanin! 
Måndag 3 december 
10.00 Multeum

Jul 
I fönstren hänger nu adventstjärnor för 
att bringa lite ljus i mörkret. Ljus och en 
påminnelse om varför vi firar jul. Idag 
läser vi sagor om julnatten och såklart en 
tomte eller två. 
Måndag 10 december 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga
 - Tio vilda hästar 
Åsa Karlberg från Scenkonst Sörmland 
läser Tio vilda hästar och med sig har 
hon sin flöjt.  
Torsdag 13 december 
10.00  Multeum

Fake News - 
utställning
1 oktober - 19 oktober

Vårt förhållande till fakta, kunskap 
och misstro – igår, idag och imorgon.

Kurioso – 
konstfestival för barn!
Festivalen pågår under vecka 43-45 i 
hela Sörmlands län. 

Vernissage fredag 9 november
På Multeum visas utställningen 
Föreställningar från Svenskt 
barnbildarkiv. Det är en utställning 
om normer och ideal. 
Samma dag invigs även en utställning 
i Strängnäsrummet där förskolebarn 
har arbetat med barnboksförfattaren 
och konstnären Sara Lundberg utifrån 
boken Vita streck och Öjvind. 
Tillsammans har barnen skapat en 
hel stad!

Kurioso - Läslov v.44
På Multeum kan du skapa med 
konstnär Ruben Wätte på tema 

normer och ideal. Ditt verk blir en del 
av utställningen Föreställningar. 
Läs mer i separat lovprogram.

Musiksagostunder i samarbete med

Sagostunder på öppna förskolan i samarbete med



Augusti

Hasta la pasta - barnteater 
ca 6 - 11 år 
Dotterbolaget
En snubblande servitör och en lat kock 
gör sitt bästa för att hålla sin restaurang 
igång. En gäst, en fin dam, kommer till 
restaurangen och allting som kan gå fel, 
går fel. I pastan blandas, ambitioner, 
kryddor och kärlek.  
Tisdag 21 augusti
13.00  Utomhusteater på Visholmen
 Vid regn på Thomas Arena
Fri entré  

September

Bockarna Bruse  - sagostund
Tänk dig en grön äng med saftigt gräs. 
Dit vill bockarna Bruse gå. Men på vägen 
ligger en bro och under bron bor ett troll. 
Kom och hör oss berätta den klassiska 
sagan om bockarna. 
Måndag 3 september 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Pax Draugen
Premiär för tionde och sista boken.
10.00 Gripsholms slott

Kivi - sagostund 
Känner du Kivi? Ta chansen att träffa 
denna härliga karaktär som dessutom 
kommer på besök i teaterform senare 
under månaden. 
Måndag 10 september 
10.00 Multeum

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag 12 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Minecraftpyssel 
Små fyrkantiga bitar som revolutionerat 
spelvärlden blir till pyssel hos oss. Bara 
fantasin sätter gränser.  
Lördag  15 september 
11.00-13.00 Multeum

Rödluvan - dramasaga 
Rödluvan kommer och berättar om när 
hon skulle hälsa på mormor. 
Måndag 17 september 
9.15 Öppna förskolan Åker

Findus - dramasaga 
Katten Findus kommer på besök och läser 
sagor om sig själv. 
Måndag 17 september 
10.00 Multeum

Bockarna Bruse - sagostund 
Saga och sång om Bockarna Bruse. 
Måndag 17 september 
10.00 Eken Stallarholmen

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag  19 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Dockteater på arabiska 
Dockteater på arabiska där Mustafa 
Aldarwish framför två roliga berättelser 
om lek och vänskap. Mustafa är utbildad 
skådespelare från Syrien och har arbetat 
med dockteater i två år i Libanon då han 
spelade för syriska flyktingar.
Onsdag  19 september
16.30 Multeum

Fri entré 

Samarr. Arabiska teatern med 
Kulturrådets läsfrämjandeprojekt

Bockarna Bruse 
 - musiksaga
Anette Kumlin från Scenkonst Sörm-
land läser Bockarna Bruse och med sig 
har hon sin oboe.  

Torsdag 20 september 
10.00 Multeum

Kivi och drakbrakaren - barnteater
från 4 år
Fria teatern
Med tokroliga rim och humor får ni hänga 
med Kivi på ett fantastiskt äventyr! 
Mustascher, klackskor och flugor blandas 
hejvilt. För i Kivis värld är det inte an-
tingen eller, utan extra allt och både och! 
Välkommen till en värld som den borde 
vara, där den unga publiken erbjuds att 
delta på många olika sätt. 
Lördag  22 september
12.00 och 14.00 Multeum
 
Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Regnbågssagor 
Alla lika. Alla olika. Böcker om alla. 
Måndag 24 september 
10.00 Multeum

Bebisrim 
Kom till Multeum med din bebis. Vi tipsar 
om rim och ramsor för de minsta. Och lite 
boktips! 
Onsdag 26 september 
11.00 Multeum

Oktober

Barn - sagostund 
”Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land…” Vi sjunger kanske 
inte Beppe Wolgers sång, men vi 
kommer läsa underbara sagor med 
barn i huvudrollerna. 
Måndag 1 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum  
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Panik på Playan - barnteater 
4 - 7 år
Teater Barbara
Maja och hennes pappa är på sol-
semester. Pappa älskar att bada och 
hoppa från trampolinen men Maja vill 
hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag 
när de är på zoo kommer Maja bort – 
eller är det pappa som har försvunnit? 
Lördag 6 oktober 
13.00 Mötesplats Stallarholmen,
Gula industrihuset 

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Om natten 
När mörkret kommer krypande och 
stjärnorna tänds. När månen skiner och 
skuggorna blir långa. Om natten händer 
det spännande saker. Är det läskigt? Är 
det mysigt? 
Måndag 8 oktober 
10.00 Multeum

Folksagor  
Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur 
snabbt sprider sig lögner? 
Tisdag 9 oktober 
10.00 Multeum

Onsdag 10 oktober 
10.00 Multeum

Torsdag 11 oktober
10.00 Multeum

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med  
Anna. 
Måndag 15 oktober 
10.00 Multeum

Skördetid 
Nu är skördetiden över och bönderna har 
jobbat hårt för att få in årets skörd. Vi 
läser sagor om bönder och bondgårdar. 
Måndag 15 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med 
Anna. 
Onsdag 17 oktober 
10.00 Multeum

Mariefreds litteraturfest 
Ulf Stark och Linda Bondestam har 
skapat den fantasifulla boken ”Djur som 
ingen sett utom vi”. Nu kommer Linda 
till Mariefred.  
Lördag 20 oktober
11-14 IOGT Mariefred

Hajar 
Visste du att det finns mer än 500 
hajsorter i världen? Vi läser böcker om 
några härliga hajar! 
Måndag 22 oktober 
10.00 Multeum

Babysång 
Kom med din bebis, vi sjunger sånger 
tillsammans och boktipsar. 
Onsdag 24 oktober 
11.00 Multeum

Fredagsmys - Rut&Knut 
Träffa Rut&Knut! Tillsammans läser vi en 
saga och gör en utställning.  
Fredag 26 oktober 
14.30 Multeum

Sångstund - Astrid Lindgren 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Lördag 27 oktober 
11.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
mellanstadiet 

Favorit i repris från förra terminen! Alla 
i mellanstadiet är välkomna till en liten 
schackturnering på biblioteket. 
OBS! Föranmälan! 
Måndag 29 oktober 
13.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
högstadiet 

Nu är det högstadiets tur att spela 
schack. OBS! Föranmälan! 
Tisdag 30 oktober 
15.00 Åkers bibliotek

Läslov v.44
Tema konst och skapande 
på Multeum
Det här lovet har fokus på barnens egna 
skapande och deltagande.

Läs mer i separat lovprogram. 

November 

Läslov på slottet
för hela famlijen  

Dags igen för en av årets höjdpunkter, 
men i år med dramatiserade sagor, 
sagojakt och visningar på temat 
Gripsholm berättar! 
Se separat program
Torsdag  1 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Samarr Gripsholms slott

Prassel i löven - pysselsagostund 
Vi läser sagor om löv och pysslar. 
Måndag 5 november 
10.00 Multeum
Tisdag 6  november 
10.00 Multeum

Kura gryning 
- Handbok för superhjältar
från 6 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.00 Multeum
9.00 Stallarholmens bibliotek
13.30 Åkers bibliotek

Kura gryning - Superhjältar
från 3 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Rödluvan och vargen - barnteater 
från 3 år
Tant Klavér 
Vargen lurar både Rödluvan och mormor. 
Hur kommer det att gå för dem? Ska man 
följa med någon som vill bjuda en på go-
dis eller visa en kattunge? Se den gamla 
sagan i ny tappning!
Lördag 17 november 
15.00 Mariefreds bibliotek

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Charlie och Lola - sagostund
Ni känner väl igen Charlie och Lola från 
barnkanalen?  
Måndag 19 november 
10.00 Multeum

Babymålning 
7 månader - 1 år 
Titta, känn och smaka! 
Vi målar med ätbara färger. 
Ta med oömma kläder och ombyte.
Föranmälan jannicke.fyhr@strangnas.se
Onsdag 21 november 
11.00 Multeum

Musiksaga 
- Vem är det som kör? 
Camilla Arvidsson från Scenkonst 
Sörmland läser Vem är det som kör? 
och med sig har hon sin violin.  

Torsdag 22 november 
10.00 Multeum

Musiksagostund med Veronica  
Veronica läser sagor och sjunger om djur. 
Lördag 24 november 
11.00 Multeum

Fred 
Moder Teresa sa en gång att ”Fred börjar 
med ett leende”. Idag läser vi böcker 
om fred och att respektera alla som finns 
omkring oss. 
Måndag 26 november 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

December 

Familjen Kanin 
Sagolika, spännande, skrämmande, 
snillrika och skojiga. Följ med till den 
underbara familjen Kanin! 
Måndag 3 december 
10.00 Multeum

Jul 
I fönstren hänger nu adventstjärnor för 
att bringa lite ljus i mörkret. Ljus och en 
påminnelse om varför vi firar jul. Idag 
läser vi sagor om julnatten och såklart en 
tomte eller två. 
Måndag 10 december 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga
 - Tio vilda hästar 
Åsa Karlberg från Scenkonst Sörmland 
läser Tio vilda hästar och med sig har 
hon sin flöjt.  
Torsdag 13 december 
10.00  Multeum

Fake News - 
utställning
1 oktober - 19 oktober

Vårt förhållande till fakta, kunskap 
och misstro – igår, idag och imorgon.

Kurioso – 
konstfestival för barn!
Festivalen pågår under vecka 43-45 i 
hela Sörmlands län. 

Vernissage fredag 9 november
På Multeum visas utställningen 
Föreställningar från Svenskt 
barnbildarkiv. Det är en utställning 
om normer och ideal. 
Samma dag invigs även en utställning 
i Strängnäsrummet där förskolebarn 
har arbetat med barnboksförfattaren 
och konstnären Sara Lundberg utifrån 
boken Vita streck och Öjvind. 
Tillsammans har barnen skapat en 
hel stad!

Kurioso - Läslov v.44
På Multeum kan du skapa med 
konstnär Ruben Wätte på tema 

normer och ideal. Ditt verk blir en del 
av utställningen Föreställningar. 
Läs mer i separat lovprogram.

Musiksagostunder i samarbete med

Sagostunder på öppna förskolan i samarbete med



Augusti

Hasta la pasta - barnteater 
ca 6 - 11 år 
Dotterbolaget
En snubblande servitör och en lat kock 
gör sitt bästa för att hålla sin restaurang 
igång. En gäst, en fin dam, kommer till 
restaurangen och allting som kan gå fel, 
går fel. I pastan blandas, ambitioner, 
kryddor och kärlek.  
Tisdag 21 augusti
13.00  Utomhusteater på Visholmen
 Vid regn på Thomas Arena
Fri entré  

September

Bockarna Bruse  - sagostund
Tänk dig en grön äng med saftigt gräs. 
Dit vill bockarna Bruse gå. Men på vägen 
ligger en bro och under bron bor ett troll. 
Kom och hör oss berätta den klassiska 
sagan om bockarna. 
Måndag 3 september 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Pax Draugen
Premiär för tionde och sista boken.
10.00 Gripsholms slott

Kivi - sagostund 
Känner du Kivi? Ta chansen att träffa 
denna härliga karaktär som dessutom 
kommer på besök i teaterform senare 
under månaden. 
Måndag 10 september 
10.00 Multeum

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag 12 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Minecraftpyssel 
Små fyrkantiga bitar som revolutionerat 
spelvärlden blir till pyssel hos oss. Bara 
fantasin sätter gränser.  
Lördag  15 september 
11.00-13.00 Multeum

Rödluvan - dramasaga 
Rödluvan kommer och berättar om när 
hon skulle hälsa på mormor. 
Måndag 17 september 
9.15 Öppna förskolan Åker

Findus - dramasaga 
Katten Findus kommer på besök och läser 
sagor om sig själv. 
Måndag 17 september 
10.00 Multeum

Bockarna Bruse - sagostund 
Saga och sång om Bockarna Bruse. 
Måndag 17 september 
10.00 Eken Stallarholmen

Astrid Lindgren - musiksaga 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Onsdag  19 september 
9.00 Stallarholmens bibliotek

Dockteater på arabiska 
Dockteater på arabiska där Mustafa 
Aldarwish framför två roliga berättelser 
om lek och vänskap. Mustafa är utbildad 
skådespelare från Syrien och har arbetat 
med dockteater i två år i Libanon då han 
spelade för syriska flyktingar.
Onsdag  19 september
16.30 Multeum

Fri entré 

Samarr. Arabiska teatern med 
Kulturrådets läsfrämjandeprojekt

Bockarna Bruse 
 - musiksaga
Anette Kumlin från Scenkonst Sörm-
land läser Bockarna Bruse och med sig 
har hon sin oboe.  

Torsdag 20 september 
10.00 Multeum

Kivi och drakbrakaren - barnteater
från 4 år
Fria teatern
Med tokroliga rim och humor får ni hänga 
med Kivi på ett fantastiskt äventyr! 
Mustascher, klackskor och flugor blandas 
hejvilt. För i Kivis värld är det inte an-
tingen eller, utan extra allt och både och! 
Välkommen till en värld som den borde 
vara, där den unga publiken erbjuds att 
delta på många olika sätt. 
Lördag  22 september
12.00 och 14.00 Multeum
 
Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Regnbågssagor 
Alla lika. Alla olika. Böcker om alla. 
Måndag 24 september 
10.00 Multeum

Bebisrim 
Kom till Multeum med din bebis. Vi tipsar 
om rim och ramsor för de minsta. Och lite 
boktips! 
Onsdag 26 september 
11.00 Multeum

Oktober

Barn - sagostund 
”Barn är ett folk och de bor i ett 
främmande land…” Vi sjunger kanske 
inte Beppe Wolgers sång, men vi 
kommer läsa underbara sagor med 
barn i huvudrollerna. 
Måndag 1 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum  
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Panik på Playan - barnteater 
4 - 7 år
Teater Barbara
Maja och hennes pappa är på sol-
semester. Pappa älskar att bada och 
hoppa från trampolinen men Maja vill 
hellre sitta och läsa vid bassängkanten 
och samla snäckor på stranden. En dag 
när de är på zoo kommer Maja bort – 
eller är det pappa som har försvunnit? 
Lördag 6 oktober 
13.00 Mötesplats Stallarholmen,
Gula industrihuset 

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Om natten 
När mörkret kommer krypande och 
stjärnorna tänds. När månen skiner och 
skuggorna blir långa. Om natten händer 
det spännande saker. Är det läskigt? Är 
det mysigt? 
Måndag 8 oktober 
10.00 Multeum

Folksagor  
Vad är sanning? Vad är lögn? Och hur 
snabbt sprider sig lögner? 
Tisdag 9 oktober 
10.00 Multeum

Onsdag 10 oktober 
10.00 Multeum

Torsdag 11 oktober
10.00 Multeum

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med  
Anna. 
Måndag 15 oktober 
10.00 Multeum

Skördetid 
Nu är skördetiden över och bönderna har 
jobbat hårt för att få in årets skörd. Vi 
läser sagor om bönder och bondgårdar. 
Måndag 15 oktober 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Yoga 
Kom och testa en enklare yogasaga med 
Anna. 
Onsdag 17 oktober 
10.00 Multeum

Mariefreds litteraturfest 
Ulf Stark och Linda Bondestam har 
skapat den fantasifulla boken ”Djur som 
ingen sett utom vi”. Nu kommer Linda 
till Mariefred.  
Lördag 20 oktober
11-14 IOGT Mariefred

Hajar 
Visste du att det finns mer än 500 
hajsorter i världen? Vi läser böcker om 
några härliga hajar! 
Måndag 22 oktober 
10.00 Multeum

Babysång 
Kom med din bebis, vi sjunger sånger 
tillsammans och boktipsar. 
Onsdag 24 oktober 
11.00 Multeum

Fredagsmys - Rut&Knut 
Träffa Rut&Knut! Tillsammans läser vi en 
saga och gör en utställning.  
Fredag 26 oktober 
14.30 Multeum

Sångstund - Astrid Lindgren 
Veronica kommer och tillsammans får 
vi sjunga sånger och höra berättelser av 
Astrid Lindgren. 
Lördag 27 oktober 
11.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
mellanstadiet 

Favorit i repris från förra terminen! Alla 
i mellanstadiet är välkomna till en liten 
schackturnering på biblioteket. 
OBS! Föranmälan! 
Måndag 29 oktober 
13.00 Åkers bibliotek

Schackturnering
högstadiet 

Nu är det högstadiets tur att spela 
schack. OBS! Föranmälan! 
Tisdag 30 oktober 
15.00 Åkers bibliotek

Läslov v.44
Tema konst och skapande 
på Multeum
Det här lovet har fokus på barnens egna 
skapande och deltagande.

Läs mer i separat lovprogram. 

November 

Läslov på slottet
för hela famlijen  

Dags igen för en av årets höjdpunkter, 
men i år med dramatiserade sagor, 
sagojakt och visningar på temat 
Gripsholm berättar! 
Se separat program
Torsdag  1 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott
Fredag  2 november 
10.00-16.00 Gripsholms slott

Samarr Gripsholms slott

Prassel i löven - pysselsagostund 
Vi läser sagor om löv och pysslar. 
Måndag 5 november 
10.00 Multeum
Tisdag 6  november 
10.00 Multeum

Kura gryning 
- Handbok för superhjältar
från 6 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.00 Multeum
9.00 Stallarholmens bibliotek
13.30 Åkers bibliotek

Kura gryning - Superhjältar
från 3 år 
Idag kurar barn runt om i Norden ihop sig 
runt en bok om superhjältar.   
Måndag 12 november 
9.15 Öppna förskolan Åker 
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Rödluvan och vargen - barnteater 
från 3 år
Tant Klavér 
Vargen lurar både Rödluvan och mormor. 
Hur kommer det att gå för dem? Ska man 
följa med någon som vill bjuda en på go-
dis eller visa en kattunge? Se den gamla 
sagan i ny tappning!
Lördag 17 november 
15.00 Mariefreds bibliotek

Entré 50 kr / person 
OBS Förköp 2 veckor före föreställningen 
Begränsat antal platser 
  
Samarr
Strängnäs riksteaterförening och ABF

Charlie och Lola - sagostund
Ni känner väl igen Charlie och Lola från 
barnkanalen?  
Måndag 19 november 
10.00 Multeum

Babymålning 
7 månader - 1 år 
Titta, känn och smaka! 
Vi målar med ätbara färger. 
Ta med oömma kläder och ombyte.
Föranmälan jannicke.fyhr@strangnas.se
Onsdag 21 november 
11.00 Multeum

Musiksaga 
- Vem är det som kör? 
Camilla Arvidsson från Scenkonst 
Sörmland läser Vem är det som kör? 
och med sig har hon sin violin.  

Torsdag 22 november 
10.00 Multeum

Musiksagostund med Veronica  
Veronica läser sagor och sjunger om djur. 
Lördag 24 november 
11.00 Multeum

Fred 
Moder Teresa sa en gång att ”Fred börjar 
med ett leende”. Idag läser vi böcker 
om fred och att respektera alla som finns 
omkring oss. 
Måndag 26 november 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.30 Öppna förskolan Mariefred

December 

Familjen Kanin 
Sagolika, spännande, skrämmande, 
snillrika och skojiga. Följ med till den 
underbara familjen Kanin! 
Måndag 3 december 
10.00 Multeum

Jul 
I fönstren hänger nu adventstjärnor för 
att bringa lite ljus i mörkret. Ljus och en 
påminnelse om varför vi firar jul. Idag 
läser vi sagor om julnatten och såklart en 
tomte eller två. 
Måndag 10 december 
9.15 Öppna förskolan Åker
10.00 Multeum
10.00 Eken Stallarholmen
10.30 Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga
 - Tio vilda hästar 
Åsa Karlberg från Scenkonst Sörmland 
läser Tio vilda hästar och med sig har 
hon sin flöjt.  
Torsdag 13 december 
10.00  Multeum

Fake News - 
utställning
1 oktober - 19 oktober

Vårt förhållande till fakta, kunskap 
och misstro – igår, idag och imorgon.

Kurioso – 
konstfestival för barn!
Festivalen pågår under vecka 43-45 i 
hela Sörmlands län. 

Vernissage fredag 9 november
På Multeum visas utställningen 
Föreställningar från Svenskt 
barnbildarkiv. Det är en utställning 
om normer och ideal. 
Samma dag invigs även en utställning 
i Strängnäsrummet där förskolebarn 
har arbetat med barnboksförfattaren 
och konstnären Sara Lundberg utifrån 
boken Vita streck och Öjvind. 
Tillsammans har barnen skapat en 
hel stad!

Kurioso - Läslov v.44
På Multeum kan du skapa med 
konstnär Ruben Wätte på tema 

normer och ideal. Ditt verk blir en del 
av utställningen Föreställningar. 
Läs mer i separat lovprogram.

Musiksagostunder i samarbete med

Sagostunder på öppna förskolan i samarbete med



Tio tips hur vi kan smitta våra barn med 
    

Vi som redan drabbats av läslusten vet att litteratur berikar livet. Men hur 
kan vi få våra barn att förstå det? Här kommer några tips!

1. Gör det till en mysig rutin att läsa tillsammans med ditt barn, 
och sluta inte läsa högt även om hen ”kan läsa själv”

• Prata om det ni läser. Vad var det som hände i det här 
kapitlet? Hur skulle du ha gjort? Vad tror du händer nu? 
• Man kan läsa växelvis, t.ex. varannan sida.
• Läs början tillsammans för att hjälpa barnet igång.
• Skoja och tramsa med texten. Läs medvetet fel. Läs med 
knasig röst. Rimma. Hitta på nya ord.

2. Hitta rätt. Tänk på att det inte alls är säkert att de böcker du gillade som 
barn funkar för ditt barn. Gå till bibliotek och bokhandel, och be om hjälp. 
De har koll på både klassikerna och nyutkommen litteratur.

3. Döm inte det ditt barn läser som ”dålig litteratur”.

4. Kom ihåg att man kan läsa med öronen också. Ljudböcker är perfekt 
att lyssna på tillsammans i bilen. Eller poppa popcorn, och mys i soffan 
tillsammans – som ”ljudboksbio” hemma.

5. Kom ihåg att ge böcker i present, julklapp eller påskägg.

6. Läs en bok och se filmen eller teatern efteråt. Eller tvärtom. 

7. Låt många olika böcker ligga framme i hemmet. Ordna en mysig läsplats. 
Kanske saccosäckar bredvid en bokhylla med tidningar, serier, faktaböcker, 
skönlitteratur, ljudböcker, läsplatta.

8. Ha en ”förbjudna bokhyllan” hemma och säg att ”de här böckerna kan 
du nog inte läsa än, de är för otäcka … för mycket mord, blod och sex”. 
Det skapar nästan alltid läslust. Hahaa! 

9. Likväl som man spelar fotboll kan man ha läsning som fritidsaktivitet. 
Kolla om biblioteket har bokcirklar. Eller starta en egen.

10. Läs själv, visa att du läser olika slags texter och prata 
om det du läser. Be barnet om boktips, och läs boken 
själv så kan ni prata om den. Barn tar ofta efter hur vi 
vuxna gör.

… Och ja, humor, trix, belöning och mutor är tillåtet!

Ingela Korsell, författare till PAX

   

0-3 år 3-6 år

6-9 år 9-12 år

12-15 år

Boktips

För barn
och vuxna

l ä s b a c i l l e n ! BOOKworms (9-16 år) 

Tycker du om att läsa böcker? Vill du prata om det 
du läst? Då ska du absolut vara med i vår bokklubb 
BOOKworms!

Förutom att läsa böcker ger vi varandra tips på 
favoriter, spelar spel, fikar och har kul. Klubbarna 
finns i alla kommundelar och vi brukar träffas 
ungefär en gång i månaden.

Vill du vara med? 
Prata med någon av våra barnbibliotekarier!

Under hösten startar vi en 

ny BOOKworms-grupp i 

Mariefred, skicka gärna 

en intresseanmälan till 

alexandra.uhlmann@strangnas.se

I Strängnäs har vi arbetat med BOOKworms sedan starten 2007. Idag har vi 10 aktiva bokcirklar för 
barn och ungdomar i kommunen. Bokskorporna är namnet på vår bokcirkel för unga vuxna.

 
Kulturhuset Multeum
Anna Stråhle
anna.strahle@strangnas.se

Mariefreds bibliotek
Alexandra Uhlmann Konjicija 
alexandra.uhlmann@strangnas.se 

Stallarholmens bibliotek
Anette Elvelind 
anette.elvelind@strangnas.se

Åkers bibliotek
Amanda Greek
amanda.greek@strangnas.se
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Tack till Tyra som skapat omslagsbilden

Legimus (www.legimus.se)

Legimus.se är ett digitalt bibliotek för dig som har en 

läsnedsättning. Du laddar enkelt ner talboken direkt till din 

mobiltelefon, surfplatta eller dator. 

 
För att få ett konto kommer du till biblioteket. Är 

du under 18 år behöver du förmyndares underskrift. 

Kontakta ditt bibliotek! 

 
Vill du boka en tid för att registrera 

ett konto? Ta kontakt med något av 

de fyra biblioteken i kommunen.

 

Barnbibliotekens 
kulturprogram  
hösten 2018

Kulturhuset Multeum Mariefred Stallarholmen Åker      



Tio tips hur vi kan smitta våra barn med 
    

Vi som redan drabbats av läslusten vet att litteratur berikar livet. Men hur 
kan vi få våra barn att förstå det? Här kommer några tips!

1. Gör det till en mysig rutin att läsa tillsammans med ditt barn, 
och sluta inte läsa högt även om hen ”kan läsa själv”

• Prata om det ni läser. Vad var det som hände i det här 
kapitlet? Hur skulle du ha gjort? Vad tror du händer nu? 
• Man kan läsa växelvis, t.ex. varannan sida.
• Läs början tillsammans för att hjälpa barnet igång.
• Skoja och tramsa med texten. Läs medvetet fel. Läs med 
knasig röst. Rimma. Hitta på nya ord.

2. Hitta rätt. Tänk på att det inte alls är säkert att de böcker du gillade som 
barn funkar för ditt barn. Gå till bibliotek och bokhandel, och be om hjälp. 
De har koll på både klassikerna och nyutkommen litteratur.

3. Döm inte det ditt barn läser som ”dålig litteratur”.

4. Kom ihåg att man kan läsa med öronen också. Ljudböcker är perfekt 
att lyssna på tillsammans i bilen. Eller poppa popcorn, och mys i soffan 
tillsammans – som ”ljudboksbio” hemma.

5. Kom ihåg att ge böcker i present, julklapp eller påskägg.

6. Läs en bok och se filmen eller teatern efteråt. Eller tvärtom. 

7. Låt många olika böcker ligga framme i hemmet. Ordna en mysig läsplats. 
Kanske saccosäckar bredvid en bokhylla med tidningar, serier, faktaböcker, 
skönlitteratur, ljudböcker, läsplatta.

8. Ha en ”förbjudna bokhyllan” hemma och säg att ”de här böckerna kan 
du nog inte läsa än, de är för otäcka … för mycket mord, blod och sex”. 
Det skapar nästan alltid läslust. Hahaa! 

9. Likväl som man spelar fotboll kan man ha läsning som fritidsaktivitet. 
Kolla om biblioteket har bokcirklar. Eller starta en egen.

10. Läs själv, visa att du läser olika slags texter och prata 
om det du läser. Be barnet om boktips, och läs boken 
själv så kan ni prata om den. Barn tar ofta efter hur vi 
vuxna gör.

… Och ja, humor, trix, belöning och mutor är tillåtet!

Ingela Korsell, författare till PAX
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l ä s b a c i l l e n ! BOOKworms (9-16 år) 

Tycker du om att läsa böcker? Vill du prata om det 
du läst? Då ska du absolut vara med i vår bokklubb 
BOOKworms!

Förutom att läsa böcker ger vi varandra tips på 
favoriter, spelar spel, fikar och har kul. Klubbarna 
finns i alla kommundelar och vi brukar träffas 
ungefär en gång i månaden.

Vill du vara med? 
Prata med någon av våra barnbibliotekarier!

Under hösten startar vi en 

ny BOOKworms-grupp i 

Mariefred, skicka gärna 

en intresseanmälan till 

alexandra.uhlmann@strangnas.se

I Strängnäs har vi arbetat med BOOKworms sedan starten 2007. Idag har vi 10 aktiva bokcirklar för 
barn och ungdomar i kommunen. Bokskorporna är namnet på vår bokcirkel för unga vuxna.
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kapitlet? Hur skulle du ha gjort? Vad tror du händer nu? 
• Man kan läsa växelvis, t.ex. varannan sida.
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