HÖSTLOV=

LÄSLOVSBOKEN

Hämta ett läslovshäfte, låna och läs 2-4
böcker och skriv vad du tycker om dem.
Lämna häftet senast 8 november och få en
bok som present! För alla 6-18 år.

SKATTJAKT!

Måndag 31 oktober-fredag 4 november
Gå på skattjakt på stan med hjälp av ledtrådar
från bokens värld som visas på Instagram och
på avdelningen för Barn & Unga. För alla 1318 år. De bästa skattletarna får en bok som
present!

GÅ EN SAGA!

Guidad tur måndag, torsdag & fredag 11.00
Ta en läsande promenad på biblioteket, och
välj din egen väg genom sagan. För barn i
alla åldrar.

SAGOSTUND MED SAGOLEK

Måndag 31 oktober 13.00-13.45
Vi läser och leker en saga på temat Afrika i
Tusen sagors rum. För barn från 4 år.

SPÖKISAR

Torsdag 3 november 14.00
Vi läser rysliga historier i Tusen sagors rum.
För alla 7-9 år.

DANSA EN SAGA

Tisdag 1 november 11.00
Var med och dansa en virvlande saga under
ledning av danspedagog Lena Westling!
Tillsammans skapar vi dans och rörelser till
musik och sång. För barn 5-100 år!

BOKVERKSTAD

Tisdag 1 november 10.00-13.00
Elin Lindell berättar hur det är att jobba som
illustratör och författare. Sedan är det din
tur att prova! Alla får skapa och teckna var
sin bokkaraktär, som därefter får hoppa in i
en bok – din bok! För barn 8-12 år. Anmäl
dig senast den 21 oktober till lassatsningen@
eskilstuna.se

FÖRFATTARBESÖK

GÖR DINA EGNA BOKMÄRKEN

Onsdag-fredag 2-4 november 15.00-16.00
Vi klipper och klistrar egna bokmärken.

Tisdag 1 november 14.00
Katarina Genar skriver spännande och lite
mystiska böcker för barn och unga. Välkomna
att höra henne berätta om böckerna och
dela med sig av sina bästa skrivtips!

BOKPROVNING

FÖRFATTARBESÖK FÖR DE MINSTA

Torsdag 3 november 11.00
Boktips och bokprat för barn & unga i Lilla
Deckarbiblioteket.

Onsdag 2 november 10.30
Lyssna till Vanja som läser och levandegör
en av sina böcker. Efter sagostunden får
barnen möjlighet fantisera och skapa sitt
eget bokomslag. För barn 4-6 år.

BARN & UNGA
bibliotek.eskilstuna.se

