LILLA
KULTURDAGEN
2017

FAMILJEDAG I LOKSTALLARNA
LÖRDAG 11 NOVEMBER KL. 13.00-17.00

VÄLKOMMEN!
Det är fri entré till Lilla Kulturdagen men begränsat antal
platser till aktiviteterna så kom i tid! Vill du veta mer ring
Karlshamns Stadsbibliotek tel. 0454-812 30.
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PROGRAM
FRAMTID!
Teatersmedjans barngupper på scen och bjuder på en titt in i
framtiden!
Kl 13.00 & 14.00 Stora salen
POJKEN OCH STEGEN
Jan Lindell och Lina Campbell läser ur boken ”Pojken och stegen”.
För barn från 7 år och deras vuxna.
Kl 13.15 Svarta
LJUD & SAGOR
Ljud och sagor för barn 2-4 år. Gunnel Pettersson och Moa Kransberg.
Kl 14.15 & 15.15 Svarta
CIRKUS RABALDER
Cirkus Rabalder är ett nycirkus- och musiksällskap som tar dig med in
i en värld full av akrobatiska trix, sprudlande musik, komik, hisnande
luftakrobatik och dansant tumult. Med små medel och vild ösighet
bjuder de på en föreställning för alla från ca 4 år.
Arr: Karlshamns Riksteaterförening.
Kl 16.00 Stora salen

PÅ GÅNG HELA TIDEN (nästan) 13.00-16.30
KORKAT!
Kom och skapa med kork, gör halsband, nyckelringar eller små figurer.
Region Blekinges Slöjdutvecklare på plats som handledare.
Kl 13.00-16.30 Smedjan

FÖRVANDLINGSRUMMET
Välkommen till Teatersmedjans magiska förvandlingsrum. Här kan
du prova en peruk, få en ansiktsmålning eller klä ut dig till drottning,
riddare, prinsessa, kanin eller clown, bara fantasin sätter gränserna.
Kl 14.30-16.30 Vita
KARLSHAMNS FOTOKLUBB 75 ÅR
Karlshamns Fotoklubb erbjuder porträttbilder på utklädda/sminkade
barn och dokumenterar Lilla Kulturdagen 2017.
Kl 13.00-16.30 Vita och runt om i Lokstallarna
BIBLIOTEKEN
Visar nya bilderböcker och tävling!
Kl 13.00-16.30 Foajén
TUMMETOTTS FÖRSKOLA
Är ni nyfikna på vad Föräldrakooperativet Tummetotts förskola har
att erbjuda? Besök oss och ta del av vår verksamhet och prova-på
origami, vik papper till blommor.
Kl 13.00-16.30 Foajén
POJKEN OCH STEGEN
Möt Jan Lindell som skrivit och Thomas Lähdet som illustrerat boken
”Pojken och stegen”, de finns på plats och berättar om och säljer sin
bok.
Kl 14.00-16.30 Foajén
DIGILABB PÅ LOKSTALLARNA
DigiLabb är på plats med sin MaKey MaKey-frukt-musikstation! Kom
och jamma med oss på bananer, äpplen och clementiner!
CAFÈ STINSENS LILLA KULTURCAFÉ
Här kan du fika och ta en paus i vimlet.
Kl 13.00-16.30 Foajén

FICKLAMPSLABYRINT
Prova succén från tidigare år, Lilla Kulturdagens och
bibliotekens ”Ficklampslabyrint”. Vågar du krypa hela vägen?
Kl 13.00-16.30 Smedjan
FINURLIGA FIGURER
I Skaparverkstan kan du göra finurliga, fantasifulla figurer i olika
material tillsammans med Max och Roland Eriksson.
Kl 13.00-16.30 Skaparverkstan
WeDo & ROBOTHUMLOR - PROGRAMMERA MED KREATIVUM
Kom till Kreativums superpopulära och roliga WeDo – ett nytt kul
Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv. För barn
från 8 år, ta gärna med förälder eller äldre syskon så kan ni bygga
tillsammans. Om du är 4-8 år får du programmera Robothumlorna och
se till att de klarar uppdragen. På plats finns Martin och Noah från
Kreativum.
Kl 13.00-16.30 Konferensen

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med Teatersmedjan,
Kreativum och Karlshamns Riksteaterförening m fl

