
Läslov på
biblioteken i
Enskede, Årsta
Vantör och
Älvsjö!

Animation med stopmotion-teknik för barn
Vi tillverkar figurer och skapar film tillsammans i mindre
grupper. Anmäl dig på biblioteket eller på tel. 08-508 30 691.
När? 1/11 kl 14-16. Passar för 9-12 år. 

Lotta Silfverhielms spökhusverkstad 
Vi skapar hus och spöken i kartong. Anmäl dig på
biblioteket eller på tel. 08-508 30 691.
3 /11 kl 12 och kl 15. Passar för 9-12 år.

Årsta bibliotek

Allt är gratis, välkommen in!(om du vågar)

Spöknatten - en berättarföreställning
Enskede bibliotek och Fabula Storytelling bjuder in till en ryslig
berättarstund där vi möter skräckkaraktärer av alla de slag.
Vi är utomhus på Sandsborgs kyrkogård. Det kommer finnas
möjlighet att låna läskiga böcker. Vi möts utanför Sandsborgs
kyrkogård, ingången närmast Sandsborgs T-bana.
När? 3/11 kl. 12:45-13:45 Passar för barn: Från 9 år. Drop-in. 

Enskede bibliotek

Pyssla med oss! 
Vår ateljé är öppen för drop-in pyssel 
När? Tisdag-Fredag kl 12-17.00 Passar för barn: Från 7 år

Sugen på spökhistorier?
Bibblan bjuder in till en berättarföreställning med riktigt
läskiga historier tillsammans med  Fabula Storytelling. 
När? 3/11 kl 15.00 Passar för barn: Från 8 år. Drop-in.

Östberga bibliotek



På höstlovet bjuder biblioteken in till
massor av roliga och spännande
aktiviteter. Här har vi samlat allt som
händer på bibblorna i Enskede,
Hagsätra, Högdalen, Älvsjö, Årsta, 
och Östberga. 

Upptäckarkollo med författaren Linnéa Krylén
Under tre dagar träffas vi och utforskar temat ”Mitt Högdalen”.
Vi går på upptäcktsfärd och letar skatter som vi gör konst av.
Sista dagen kommer  Linnéa som har skrivit ”Handbok för
storsamlare” och ”Handbok för kartläsare” och berättar om hur
hon skriver sina böcker. Anmälan gäller för alla tre dagarna.
Biblioteket bjuder på mellis.
När? 31/10, 1/11 och 2/11 kl 13-15. Passar för 8-12 år. 
Anmäl dig på hemsidan. 

Återbruksverkstad  
Vill du testa på att återbruka och pyssla med olika material,
kanske sy om gamla kläder till nya? Vi dukar upp en buffé av
material. Vill du ta med eget material  så går det bra, det finns
också material på plats. Återbruksverkstaden hålls av Anna
Björkman från Refo. 
När? 4/11 kl. 13-16. Passar för 10-14 år. Drop-in.

Vi pyntar barnavdelningen!
Barnen har sagt sitt i barnens biblioteksval, vi ska ha en
pysselverkstad och pynta barnavdelningen! 
När? 3/11 kl. 13-15 Passar för: barn i alla åldrar och deras vuxna
är varmt välkomna. Drop-in.

Högdalens bibliotek

Skapa masker med konstnären Hilma Nordén
 På denna workshop skapar vi masker inspirerade av fantasi,
sagor och djur. Vi bjuder på  mellis. Begränsat antal deltagare.
När? 3/11 kl 12-15. Passar för 9-12 år. Anmäl dig på hemsidan. 

Hagsätra bibliotek på Rågsveds aktivitetshus 
Skapa masker med konstnären Hilma Nordén
 På denna workshop skapar vi masker inspirerade av fantasi,
sagor och djur. Vi bjuder på mellis. Begränsat antal deltagare.
När? 4/11 kl 12-15. Passar för 9-12 år. Anmäl dig på hemsidan. 

Hagsätra bibliotek

Vill du veta mer om ett speciellt
evenemang? Gå in på:
biblioteket.stockholm.se/evenemang 
och sök efter ansvarigt bibliotek. 
 
Du kan också scanna denna QR-kod
för att komma till kalendern.

Trolleri-workshop!
Lär trolleriets grunder tillsammans med Trollkarlen Magi-Martin  
När? 4/11 kl. 10-12.00 Passar för 9-12 år.
Anmäl dig på hemsidan.

Älvsjö bibliotek


