Välkommen
till ditt
bibliotek!
Inför hösten har vi på biblioteken i
Staffanstorp och Hjärup satsat stort på
vår programverksamhet. Med ambitionen att något roligt, intressant och engagerande ska hända på våra bibliotek
varje vecka hoppas vi att alla ska hitta
något att låta sig inspireras av.
Själv är jag väldigt nyfiken på Kunal
Patel-Smith från Massive Entertainment som kommer att berätta om hur det
går till att utveckla ett datorspel som
säljer i miljonklassen och jag kommer definitivt att följa med bussen till
Göteborg och årets Bok- och biblioteksmässa i september. Författarkvällen
med Kristian Lundberg i oktober bokar
jag i min kalender och vem behöver
inte tips på hur man blir energismart?
Energirådgivningen i november bokad!
I december kommer sportjournalisten
Max Wiman för att prata om MFF och
en idrott i förvandling, vilket jag heller
inte får missa…

För barnen kommer den alldeles underbara Sagofen Isadora tillbaka och
Teater Pepino kommer garanterat att
locka till många skratt! Småttingarna
får tillfälle att både dansa och sjunga
i Lilla Vilda Teaterns show liksom
med Marco Rios och Ruth Safira i
föreställningen Sambalelé. För de
allra minsta är det som vanligt sagostund varje måndag i Staffanstorp
och varje fredag i Hjärup. För de lite
större barnen händer det alltid något
kul på onsdags- och torsdagseftermiddagar på våra bibliotek – kolla
in separat program på näst sista
uppslaget.
Vi ses på biblioteken i höst!

Johan Rasmussen
Kultur- & bibliotekschef

Staffanstorps bibliotek 1975 efter
flytten till nuvarande lokaler.

Onsdag 3 september
kl 18.00 på Hjärups
bibliotek
Fri entré
Privatrådgivare Volker Albrecht
från Sparbanken Skåne ger tips
och råd kring ekonomi och
sparande.

Bibliotekarierna tipsar

Våra bibliotekarier tipsar om läsning
för alla smaker, från de senaste nyheterna till de tidlösa klassikerna!

Sommarboksfest för barn
Fredag 5 september kl 15.00
på Staffanstorps bibliotek

Alla som har varit med i sommarboken och läst fem böcker under sommaren är välkomna på fest med fika,
tävlingar och utlottning av fina priser.

Massive Entertainment

Onsdag 10 september kl 19.00
på Staffanstorps bibliotek
Fri entré | Föredrag på engelska
Kunal Patel-Smith arbetar på Massive
Entertainment i Malmö som assisterande projektledare för ett av världens
mest omtalade spel, Tom Clancy’s The
Division. Ikväll kommer han till Staffanstorps bibliotek för att berätta om
spelet, sin resa till dags dato och vad
du behöver för att göra samma sak!

Torsdag 11 september kl 17.00
på Staffanstorps bibliotek
Anmälan till ditt bibliotek eller på
046-251265 | Begränsat antal
platser!
Vill du lära dig att skriva noveller? Anmäl dig till bibliotekets
skrivarworkshop för vuxna.
Kursledare är Marica Källner,
novellist och utbildad på författarutbildningen vid Sörängens
Folkhögskola. Det är gratis att
delta!

Lilla ledsna spöket
med Sagofen Isadora

Fredag 12 september kl 9.15 &
10.15 på Staffanstorps bibliotek
Lördag 13 september kl 10.30
på Staffanstorps bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m. 29/8 på
Staffanstorps bibliotek | Telefonbokning
046-251265 | Speltid: 30 min
Ålder: 1,5-3
I en spökborg bor ett litet, ledset spöke
som har tappat bort sin mamma, sin
pappa och sin katt. Men med Sagofén
Isadoras hjälp kan han nog hitta dem
och bli glad igen! En
rolig föreställning
för små barn.

Författarkväll med Gunnel Carlsson

Onsdag 17 september kl 19.00 på Staffanstorps bibliotek
Entré 70:- | Biljetter säljes fr.o.m. 30/8 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265 | Max 2 biljetter/person | OBS! Ingen paus
Gunnel Carlson är populär författare och trädgårdsjournalist i SVT:s
Go´kväll. Hon är också medarrangör till projektet Tusen Trädgårdar, där
människor runt om i landet öppnar sina trädgårdar för allmänheten. Gunnel
Carlson har ett brinnande trädgårdsintresse och i sin senaste bok Min gröna
passion - om mitt liv med trädgården skriver hon om hur vi kan odla odlingslusten och varför vi egentligen har trädgårdar.

Foto: Pernilla Bergdahl

Torsdag 4 september kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Fri entré

Workshop i skrivande

September

September

Bli kapitalsmart

September

September

Foto: Sascha Kajic

Sommarboksfest för barn

Fredag 19 september kl 15.15 på Hjärups bibliotek
Alla som har varit med i sommarboken och läst fem böcker under sommaren är
välkomna på fest med fika, tävlingar och utlottning av fina priser.

En flygvärdinnas hemligheter och sanningar
Tisdag 23 september kl 18.00 på Hjärups bibliotek
Öppen scen | Fri entré

Alla är rädda för något, någon gång. Någon är rädd för att bli ensam, en annan
är rädd för att bli sjuk – rädslan finns där hos oss, för en del hela tiden, för andra
någon gång då och då. Mia Regnérs bok handlar om hur man kan hantera rädslor,
med fokus på flygrädsla men också rädslor i stort.

Bokfika och sommarboksfika för vuxna

Onsdag 24 september kl 17.30 på Staffanstorps bibliotek
Vi träffas på Staffanstorps bibliotek, fikar och samtalar om böcker. Dela med dig av
dina tips och lyssna på andras! Du som har deltagit i bibliotekets Sommarboken för
vuxna får en ny bok i present. Biblioteket bjuder på fika.

Majalill och draken med Teater Pepino

Fredag 26 september kl 9.30 & 10.30 på Hjärups bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m. 12/9 på Hjärups bibliotek
Telefonbokning 046-251594 | Speltid: 30 min | Ålder: 3-6
En rolig och spännande teaterföreställning om att våga tro på sig själv. Majalill råkar ut för en rad otroliga äventyr. Hur ska hon som är så liten kunna rädda prinsen
från att bli uppäten av draken?

Följ med biblioteket på bokmässa

Lördag 27 september
Kostnad: 430:- inklusive inträde på mässan | Anmäl intresse till ditt bibliotek eller
på telefon 046-251265
Ta chansen att möta världsberömda författare och aktuella debattörer och skribenter på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg! Bussen går tur och retur lördagen
den 27:e september, med avgång från Staffanstorps bibliotek på morgonen och ett
stopp i Hjärup för upphämtning. Vi spenderar hela dagen på mässan i Göteborg
och är tillbaka i Staffanstorp och Hjärup på kvällen. Vi bjuder på fika under resan.
OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Foto: Lilla Vilda Teatern

Oktober

Oktober

Foto: Obanteatern

Kulturentreprenör, författare, fotograf

Onsdag 1 oktober kl 18.00 på Staffanstorps bibliotek
Öppen scen | Fri entré
Marica Källner berättar om livet som ung kulturentreprenör och konstnär, skapandet med ord och bild samt kärleken till språket.

Spökfarfar med Obanteatern

Fredag 3 oktober kl 9.30 på Staffanstorps bibliotek
Lördag 4 oktober kl 10.30 på Staffanstorps bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m. 19/9 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265 | Speltid: 35 min | Ålder: 4-7
Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han verkar
ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr fullt av minnen. I leken
kommer Erik till insikt om att farfar alltid kommer att vara med honom. Ta del av
en berättelse full av hopp, kärlek och spänning!
Arr. Staffanstorps teaterförening

Småttingarnas show
med Lilla Vilda Teatern

Onsdag 8 oktober kl 15.30 på Hjärups bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m. 24/9 på Hjärups bibliotek
Telefonbokning 046-251594 | Speltid: 30 min | Ålder: 1-4
Sjung, klappa, dansa och ha kul när Lilla Vilda Teatern showar loss med de små!
Det här är en söt och rolig föreställning där våra mest kända barnvisor blandas
med nya sånger i ett glatt miniäventyr. Kom och var med när Matilda och Magnus
bjuder småttingarna på en härlig musikteatershow.

Onsdag 8 oktober kl 19.15 på Hjärups bibliotek
Entré 70:- | Biljetter säljes fr.o.m. 20/9 på Hjärups bibliotek
Telefonbokning 046-251594 | Max 2 biljetter/person
Favorit i repris! Nu besöker Kjell Wik Hjärups bibliotek för att berätta om
sin bok Statarkorpralen, en släktkrönika som utspelar sig i våra trakter vid
tiden för förra sekelskiftet. Handlingen bygger på Kjell Wiks efterforskningar kring farföräldrarnas liv som statare. Fakta vävs samman med fiktion i
skildringen av en svunnen era. Efter föredraget är alla som vill välkomna att
stanna kvar och samtala med författaren om gångna tider.

Babygung med
Anna Cederquist

Torsdag 9 oktober kl 15.30 på
Staffanstorps bibliotek
Gratisbiljetter fr.o.m. 25/9
Telefonbokning 046-251265
Speltid: 30 min | Ålder: 0-3
Sjung med ditt barn! Sångstund för
de yngsta med musikern Anna Cederquist.

Högläsningens magi

Torsdag 9 oktober kl 18.00 på
Staffanstorps bibliotek
Öppen scen | Fri entré
Maria Heimer arbetar som utvecklingspedagog på Digiteket i Staffanstorp. Hon utsågs 2008 till Årets skolbibliotekarie och året efter belönades
skolbiblioteket med utmärkelsen Årets
skolbibliotek. Maria kommer att prata
om vilken betydelse högläsning har
för barn och vad vi vuxna kan göra
för att få barn att tycka om böcker
och gilla att läsa. Maria kommer även
att dela med sig av några guldkorn ur
barn- och ungdomslitteraturen!

Om sömnsvårigheter

Onsdag 15 oktober kl 18.00
på Hjärups bibliotek
Fri entré
Johan Holmberg, psykolog på Hälsomedicinskt center, berättar om hur
sömnsvårigheter uppstår och sammanfattar principerna för psykologisk
behandling. Du kommer att få några
enkla tips på hur man kan förebygga
och motverka sömnsvårigheter.

Foto: Marianne Pernbro

Älgar flyger
med Anna och Katja

Fredag 17 oktober kl 9.30
& 10.30 på Hjärups bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m.
3/10 på Hjärups bibliotek
Telefonbokning 046-251594
Speltid: 30 min | Ålder: 3-5

Oktober

Oktober

Författarkväll med Kjell Wik

Musikföreställning om en älg
som vill flyga, en uttråkad fisk
och andra roliga figurer. Med
cello, kontrabas, sång, rörelser
samt skogens alla djur skapar
Katja Nielsen och Anna Forsvall Lundmark en musikglänta
på scenen.

Kulturnatten

Fredag 17 oktober
Under Kulturnatten kan du ta del av
en lång rad kulturevenemang runt om
i Staffanstorp. Biblioteket erbjuder
boklotteri, fika och tipsrunda. Separat
program kommer senare.

Sonesson har ordet

Onsdag 22 oktober kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Öppen scen | Fri entré
Christian Sonesson berättar om sitt
uppdrag som kommunalråd i Staffanstorp och vilka utmaningar han ser i
framtiden.

Bokfika

Torsdag 23 oktober kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Vi träffas och samtalar om böcker.
Dela med dig av dina tips och lyssna
på andras! Biblioteket bjuder på fika.

Oktober

Oktober

För dig som går i skolan. Hämta gratis biljetter på ditt
bibliotek från och med 20 oktober!

Måndag 27 oktober kl 10.30 på Staffanstorps bibliotek
Från 6 år
Cirkusföreställning med jonglering, balansövningar, reptrick, kast med ringar och
mycket mer! Du får chans att medverka och prova på att göra cirkustrick.

Teaterworkshop med Teater Takeaway

Tisdag 28 oktober kl 11.00 & kl 13.00 på Staffanstorps bibliotek
Kl 11.00 för dig som är 6-8 år | Kl 13.00 för dig som är 9-12 år
Vill du prova på teater? Kom och var med på teaterlekar och improvisation!

Filmvisning

Tisdag 28 oktober kl 13.00 på Hjärups bibliotek
Ålder: 7-12

Foto: Caroline Andersson

Cirkusshow med Cirkus Roman

Filmvisning

Onsdag 29 oktober kl 13.00 på Staffanstorps bibliotek
Från 7 år
Biblioteket bjuder på bio-popcorn!

Höstpyssel med löv

Onsdag 29 oktober kl 13.00 & kl 15.30 på Hjärups bibliotek
Kl 13.00 för dig som är 6-12 år | Kl 15.30 för dig som är 2-5 år

Höstlovskul

Torsdag 30 oktober kl 10.00-12.00 på Staffanstorps bibliotek
Drop-in! | Alla åldrar välkomna
Kom och pyssla, delta i tävling eller bli ansiktsmålad!

Spökstund

Torsdag 30 oktober kl 13.00 på Hjärups bibliotek
Ålder: 7-12

Författarkväll med Kristian Lundberg

Torsdag 30 oktober kl 19.00 på Staffanstorps bibliotek
Entré 70:- | Biljetter säljes fr.o.m. 11/10 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265 | Max 2 biljetter/person | OBS! Ingen paus
Kristian Lundberg är en av sin generations främsta svenska författare och poeter.
Han har sedan debuten 1991 publicerat sig inom så skilda genrer som lyrik, kriminallitteratur och samhällsdebatt. Sitt publika genomslag fick Lundberg med den
kritikerrosade romanen Yarden från 2009, en samtida arbetarskildring från samhällets botten, men med existentiella dimensioner.

Energirådgivning

Georg Gremsperger lär dig mer om hur
man blir klimatsmart och vilka åtgärder
som är mer effektiva än andra.

Georg Gremsperger lär dig mer
om hur man blir klimatsmart
och vilka åtgärder som är mer
effektiva än andra.

November

Tisdag 11 november kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Fri entré

Sambalelé

Lördag 15 november kl 14.00
i Hjärupslundsskolans matsal
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m.
3/11 på Hjärups bibliotek |
Telefonbokning 046-251594
Speltid: 30 min | Ålder: 3-5
En musikföreställning där barnen
får mycket plats att själva delta. Till
medryckande musik och enkla steg får
Marco Rios och Ruth Safira snabbt
med publiken i sång och dans.

Foto: Teater Pepino

Teaterföreningen har ordet
Tisdag 4 november kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Öppen scen | Fri entré

Walter Johansson berättar vad som är
på gång inom Staffanstorps teaterförening.

Fågel med Teater Pepino
Lördag 8 november kl 10.30
på Staffanstorps bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m.
25/10 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265
Speltid: 30 min | Ålder: 1-3

Följ med de livsglada och spralliga
fåglarna Lila och Gula under en dag i
sagoskogen. Här finns det goda maskar
att smaska på och om man slår sig så
får man ett plåster!

En fågel viskade
med Teater Pepino

Lördag 8 november kl 11.30
på Staffanstorps bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m.
25/10 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265
Speltid: 30 min | Ålder: 4-8
Följ med Påff till Sagoskogen, där
hon lär känna sprattliga fåglar, lata
kattdjur och självaste elden Eldi. De
nya vännerna förvånas, förundras och
förvirras av Påffs strävan efter att få
vara den hon innerst inne är. Men vem
kan man egentligen lita på? En talande
sten? En viskande fågel? En sprakande
eld? Med mycket humor och i dialog
med barnen i publiken hittar Påff till
slut det hon söker.

Arr. Staffanstorps teaterförening

Tisdag 18 november
kl 18.00 på Hjärups bibliotek
Fri entré

Bokfika

Onsdag 19 november kl 18
på Staffanstorps bibliotek
Vi träffas på Staffanstorps bibliotek, fikar och samtalar om böcker. Dela med
dig av dina tips och lyssna på andras!
Biblioteket bjuder på fika.

Bli kapitalsmart

Torsdag 20 november kl 18.00
på Staffanstorps bibliotek
Fri entré
Privatrådgivare Volker Albrecht från
Sparbanken Skåne ger tips och råd
kring ditt sparande.

Lilla ledsna spöket
med Sagofen Isadora

Fredag 21 november kl 9.30
på Hjärups bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m.
7/11 på Hjärups bibliotek | Telefonbokning 046-251594 | Speltid: 30
min | Ålder: 3-5
Sagofen Isadora har hört talas om en
spökborg. Där bor ett litet spöke. Han
har tappat bort sin mamma, sin pappa
och sin katt. Men med Sagofen Isadoras hjälp kan spöket nog hitta dem och
bli glad igen.

November

Energirådgivning

November

November
Foto: Dennis Buhr

Baby Yaga med Banditsagor

Fredag 21 november kl 9.30 på Staffanstorps bibliotek
Lördag 22 november kl 10.30 på Staffanstorps bibliotek
Entré 25:- | Biljetter säljes fr.o.m. 7/11 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265 | Speltid: 30 min | Från 3 år
Natalia är ensam hemma. Ingen mamma eller pappa syns till. En dag knackar det
på dörren. En främmande kvinna med pälsmössor på fötterna och fågelbajs på
jackan står i trappuppgången. Hon säger att hon heter Baby Yaga och att hon gått
vilse… En föreställning om ensamhet och vänskap och om att bejaka det annorlunda. Vad händer om vi slutar anstränga oss för att passa in?
Arr. Staffanstorps teaterförening

En kväll med Ingalill Mosander

Onsdag 26 november kl 19.00 på Staffanstorps bibliotek
Entré 70:- | Biljetter säljes fr.o.m. 8/11 på Staffanstorps bibliotek
Telefonbokning 046-251265 | Max 2 biljetter/person | OBS! Ingen paus
Ingalill Mosander är journalist och bokrecensent på Aftonbladet och i SVT:s
Go´kväll. Med en bred läsar- och tittarskara når hennes boktips ut till miljoner
läsare. År 2006 utsågs hon av tidningen Svensk bokhandel till ”Sveriges mäktigaste
journalist i bokbranschen”. Ikväll får vi ta del av hennes boktips på Staffanstorps
bibliotek!

Vinterboken för vuxna

December

Låna och läs tre böcker mellan 1 december och 1 februari, så får du en ny
bok av biblioteket! Skriv några rader om varje bok i vinterbokshäftet som du
kan hämta på ditt bibliotek. I februari träffas vi på Staffanstorps bibliotek,
fikar och pratar om de böcker vi läst. Datum och tid meddelas senare.
Trevlig vinterläsning!

December

1 december - 1 februari

Bibliotekarierna tipsar

Onsdag 3 december kl 18.00 på Staffanstorps bibliotek
Fri entré
Våra bibliotekarier tipsar om läsning – från de senaste nyheterna till de tidlösa klassikerna! Vi blandar skönlitteratur med fakta och biografier.

Sportjournalisten har ordet

Tisdag 9 december kl 18.00 på Staffanstorps bibliotek
Fri entré
Ekonomi, medicin, politik, samhällskunskap, etik, moral – sportjournalistik
är så mycket mer än tävlingar och resultat idag. Sydsvenskans Max Wiman
berättar om en idrott i förvandling. Sedan fyra år tillbaka specialbevakar han Malmö FF som idag är långt mer än bara ett lag: det är ett företag, del av en folkrörelse
och symbol och en lidelse för en hel stads invånare, oavsett bakgrund, kön eller
klass.

Barn och infektioner

Onsdag 10 december kl 18.00 på Hjärups bibliotek
Fri entré
Foto: Roos & Tegnér

Författarkväll med Kalle Lind

Tisdag 2 december kl 19.15 på Hjärups bibliotek
Entré 70:- | Biljetter säljes fr.o.m. 15/11 på Hjärups bibliotek
Telefonbokning 046-251594 | Max 2 biljetter/person | OBS! Ingen paus
Kalle Lind är radiopratare, författare och satiriker. Han kommenterar sin värld i
tidningen City, i Sydsvenskan samt i den egna bloggen En man med ett skägg. Han
har också gjort humor i P3, skrivit manus för TV och stått på scen som ståuppkomiker. Han pratar helst om självgoda män i offentligheten, konstiga böcker och
fascinerande fenomen i svensk politik och nöjesvärld.

Anna Carin Hermansson är barnsjuksköterska och arbetar på barnhälsovården på
Hälsomedicinskt center. Hon kommer att tala om vad som är viktigt att tänka på
när man har barn med infektioner och när det är dags att söka hjälp.

Julboken för barn

19 december - 7 januari
Låna, läs och skriv om två böcker under jullovet så får du en ny bok i gåva av biblioteket. Trevlig julläsning!

Sagostund

Alltid på en torsdag!

Varje måndag klockan 9.30 är det
sagostund på Staffanstorps bibliotek, då vi
läser och berättar spännande och roliga sagor för
barn från 3 år. Sagostunderna pågår 8 september
till 8 december (ingen sagostund på höstlovet).
Föranmälan från förskolor görs på tel: 046-25 12
63 eller 046-25 12 65. Föräldrar samt barn med
dagbarnvårdare behöver inte anmäla sig. Följande
måndagar visas film: 29 september,
20 oktober samt 17
november.

Alltid på en onsdag!
3/9 kl. 15.45 Filmvisning. Ålder 7-12.
10/9 kl.15.30 Rim, ramsor och sång! Alla åldrar välkomna!
17/9 kl. 15.00 Bokklubben Bibbelbabbel. Ålder 9-12
24/9 kl. 15.30 Ut i vida världen! Sagostund. Från 2 år.
1/10 kl. 14.45 Filmvisning. Ålder 7-12.
8/10 kl. 15.30 Småttingarna show med Lilla Vilda Teatern. Biljetter fr.o.m 24/9.
Ålder 1-4.
15/10 kl. 15.00 Bokklubben Bibbelbabbel. Ålder 9-12.
22/10 kl. 15.30 Filmvisning. Från 2 år.

11/9 kl. 15.00. Pysselstund. Alla åldrar välkomna.

29/10 kl. 13.00 6-12 år & 15.30 2-5 år. Höstpyssel med löv.

18/9 kl. 15.00. Bokskoj! Boktips, pyssel och tävlingar. Ålder 9 - 12.
25/9 kl. 15.30. Sagostund och pyssel! Ålder 3 - 6.
2/10 kl. 15.30. Ut i vida världen! Sagostund. Ålder 2 - 6.

5/11 kl.15.30 Rim, ramsor och sång! Alla åldrar välkomna!
12/11 kl. 15.00 Bokklubben Bibbelbabbel. Ålder 9-12.

16/10 kl. 15.30. Filmvisning. Ålder 2 - 6.

19/11 kl. 15.30 Luddileum! I år fyller Ulf Löfgrens charmiga kanin Ludde 30 år!
Kom och fira födelsedagsbarnet på biblioteket med saga, pyssel och annat roligt.
Från 2 år.

23/10 kl. 15.00. Bokskoj! Boktips, pyssel och tävlingar. Ålder 9 - 12.

26/11 kl. 14.45 Filmvisning. Ålder 7-12.

30/10 kl. 10.00 – 12.00. Höstlovskul! Kom och pyssla, tävla eller bli ansiktsmålad!
Alla åldrar välkomna.

3/12 kl. 15.30. Väder och oväder!
Sagostund. Från 2 år.

6/11 kl. 15.00. Luddileum! I år fyller Ulf Löfgrens charmiga kanin Ludde 30 år! Kom
och fira födelsedagsbarnet på biblioteket med saga, pyssel och annat roligt. Alla
åldrar välkomna.

10/12 kl. 15.00 Bokklubben
Bibbelbabbel. Ålder 9-12.

9/10 kl. 15.30. Babygung med Anna Cederquist! Biljetter fr.o.m. 25/9. Ålder 0 - 3.

13/11 kl. 15.30. Filmvisning. Från 7 år.
20/11 kl. 15.00. Frågesport och gåtor. Vinnarna får priser! Från 7 år.
27/11 kl. 15.00. Bokskoj! Boktips, pyssel och tävlingar. Ålder 9 - 12.
4/12 kl. 15.30. Väder och oväder! Sagostund. Ålder 2 - 6.
11/12. Kl. 15.00. Julpyssel på biblioteket! Alla åldrar välkomna.

Sagoklubb
Varje fredag klockan 9.30 är det
sagostund, teater, musik eller film för
barn från 3 år på Hjärups bibliotek. Sagoklubben pågår 12 september till 12 december.
Ingen sagostund på höslovet. Ingen föranmälan
krävs! Biljetter till teaterföreställningarna
säljes på Hjärups bibliotek två veckor
innan föreställning. Följande fredagar
visas film: 3 oktober, 7 november
och 5 december.

September
Fre 5/9
Fre 12/9
Fre 12/9
Lör 13/9
Fre 19/9
Fre 26/9
Fre 26/9

15.00
09.15
10.15
10.30
15.15
09.30
10.30

Oktober
Sommarboksfest (St)
Lilla ledsna spöket (St)
Lilla ledsna spöket (St)
Lilla ledsna spöket (St)
Sommarboksfest (Hj)
Majalill och draken (Hj)
Majalill och draken (Hj)

Fre 3/10
Lör 4/10
Ons 8/10
Tor 9/10
Fre 17/10
Fre 17/10
Mån 27/10
Tis 28/10
Tis 28/10

September
09.30
10.30
15.30
15.30
09.30
10.30
10.30
11.00
13.00

Spökfarfar (St)
Spökfarfar (St)
Småttingarnas show (Hj)
Babygung (St)
Älgar flyger (Hj)
Älgar flyger (Hj)
Cirkusshow (St)
Teaterworkshop (St)
Teaterworkshop (St)

10.30
11.30
14.00
09.30
09.30
10.30

18.00
18.00
19.00
17.00
19.00
18.00
17.30
17.00

Bli kapitalsmart (Hj)
Bibliotekarierna tipsar (St)
Massive Entertainment (St)
Workshop i skrivande (St)
Gunnel Carlson (St)
Mia Regnér (Hj)
Bokfika (St)
Filmvisning (St)*
Bokmässan i Göteborg

November

November
Lör 8/11
Lör 8/11
Lör 15/11
Fre 21/11
Fre 21/11
Lör 22/11

Ons 3/9
Tor 4/9
Ons 10/9
Tor 11/9
Ons 17/9
Tis 23/9
Ons 24/9
Tor 25/9
Lör 27/9

Oktober

Fågel (St)
En fågel viskade (St)
Sambalelé (Hj)
Lilla ledsna spöket (Hj)
Baby Yaga (St)
Baby Yaga (St)

Staffanstorps bibliotek: St
Hjärups bibliotek: Hj

Obs!
Sagostunder och
andra återkommande
arrangemang för barn
hittar du på föregående
uppslag.

Tis 4/11
Tis 11/11
Tor 13/11
Tis 18/11
Ons 19/11
Tor 20/11
Ons 26/11

18.00
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00
19.00

Ons 1/10
Ons 8/10
Tor 9/10
Ons 15/10
Tor 16/10
Fre 17/10
Ons 22/10
Tor 23/10
Tor 30/10

18.00
19.15
18.00
18.00
17.00
18.00
18.00
19.00

December
Walter Johansson (St)
Energirådgivningen (St)
Filmvisning (St)*
Energirådgivningen (Hj)
Bokfika (St)
Bli kapitalsmart (St)
Ingalill Mosander (St)

Mån 1/12
Tis 2/12
Tis 2/12
Ons 3/12
Tis 9/12

17.00
19.15
18.00
18.00
Ons 10/12 18.00
Fre 19/12

* Filmklubb för vuxna. Biblioteken i Staffanstorps kommun
i samarbete med SPF Club 230 och PRO.

Biljettinformation författarkvällar
•
•
•

Marica Källner (St)
Kjell Wik (Hj)
Maria Heimer (St)
Om sömnsvårigheter (Hj)
Filmvisning (St)*
Kulturnatten (St)
Christian Sonesson (St)
Bokfika (St)
Kristian Lundberg (St)

Biljetter säljes från kl 10.00 på angivet datum.
Köpta biljetter återlöses ej.
Bokade biljetter hämtas ut senast en vecka innan arrangemanget.

Vinterboken för vuxna
Filmvisning (St)*
Kalle Lind (Hj)
Bibliotekarierna tipsar (St)
Max Wiman (St)
Barn och infektioner (Hj)
Julboken för barn

Staffanstorps bibliotek
Besöksadress: Blekingevägen 1, 24580 Staffanstorp | bibliotek.staffanstorp.se
046-251265 | biblioteket@staffanstorp.se | Öppet måndag till torsdag 10-19,
fredag 10-18 och lördag 10-14

Hjärups bibliotek
Besöksadress: Ämnesvägen 2, Hjärup | bibliotek.staffanstorp.se | 046-251594
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se | Öppet måndag, onsdag och torsdag 10-19,
tisdag 15-19, fredag 10-15 och lördag 10-13

Följ oss på facebook!
facebook.com/bibliotekenistaffanstorp
Följ oss på instagram!
instagram.com/staffanbib

