
Biljetter: 
Både barn och vuxen måste ha biljett. Begränsat antal platser till samtliga föreställningar och aktiviteter.
Alla evenemang i foldern genomförs med reservation för förändringar med anledning av rådande pandemi. Pr

o
d

u
kt

io
n

:  
Tr

yc
k:

 Å
tt

a.
45

Musik, teater och dans för er som är små … 
fast stora får komma ändå, det är roligare när man är två!

LÖRDAG 3 OKTOBER 15.00  

Min egen lilla liten
Varelsen bor ensam i en grotta och allt känns hopplöst. En dag  
kommer en gnista in mörkret och en ny värld öppnas upp. Min egen  
lilla liten berättar om närhet, längtan, hopp, saknad och villkorslös, evig  
kärlek. Nyskriven barnopera baserad på Ulf Stark bok. Urpremiär!

MEDV: TEATER GNISTAN WWW.SMALANDSOPERAN.SE

Biljetter 100 kr: lovisa@smalandsoperan.se samt på plats 45 minuter före 
föreställning. Rek. från 5 år. Nygatan 6, Växjö.

FREDAG 9 OKTOBER 15.30
FREDAG 4 DECEMBER 15.30  

Dumma teckning 
Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Allt blir bara fel. Allt blir 
bara fult. Och vem har egentligen sagt hur man ska rita en katt? Vem har sagt 
att havet måste målas blått? Ett kolorerat drama om storhetslängtan, misslyck-
ande och en massa konstnärlig frihet. Fritt efter Johanna Thydells och Emma 
Adbåges bilderbok.

MEDV: REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG

Biljetter 70 kr: www.regionteatern.se eller Akademibokhandeln Växjö. Rek. 
från 3 år. Regionteatern, Växjö.

LÖRDAG 17 OKTOBER 14.00
SÖNDAG 18 OKTOBER 14.00   

Sol och måne  
Att vakna upp tryggt till en ny dag är alla barns rättighet. I Sol och måne kan 
alla barn oavsett språk och kultur känna igen sig i att det kommer en ny dag 
då solen går upp, och det kommer en ny natt då månen visar sig. En stämnings-
full, rolig och ordlös föreställning för de minsta.

MEDV: TEATER A & O WWW.ANNAKARINSERSAM.SE

Biljetter 60 kr: www.nortic.se Rek. 2-5 år.  
Lördag: Stadsbiblioteket Växjö. Söndag: Braåsgården, Braås

24-31 OKTOBER     

Emil i Lönneberga
Träffa Emil i Lönneberga och hans lillasyster Ida på gården i Katthult. Den här 
humoristiska och färgstarka familjemusikalen bjuder på de kända sångerna 
och en hel del av Emils hyss t.ex. när han fastnar med huvudet i soppskålen, 
hissar upp Ida i flaggstången och ställer till det på marknaden i Vimmerby. 
Emil hamnar så klart i snickerboa där han får tänka över sina hyss. Lönneberga-
borna tycker synd om Anton och Alma som har en sådan illbatting till son.  

MEDV: LINNEATEATERN WWW.LINNEATEATERN.COM

Biljetter 395 kr: www.ticketmaster.se eller deras lokala biljettombud.  
Från 5 år. Växjö Teater

SÖNDAG 25 OKTOBER 14.00 & 15.00    

Den lilla och havet 
Kom med in i det magiska tältet och lyssna till en lekfullt busig och lagom 
allvarlig musiksaga för de allra yngsta. Vi får lyssna, känna, titta, lukta och smaka 
på havet och med dragspelets botten, flytande texter, porlande rytmer och 
böljande rörelser får vi följa med på en resa ut på både djupt och grunt vatten. 

MEDV: KRÅKSPARK WWW.MUSIKISYD.SE

Biljetter 60 kr: www.nortic.se samt på plats 45 min. före föreställning.  
Rek 1-3 år. Nygatan 6, Växjö.

LÖRDAG 7 NOVEMBER 14.00
SÖNDAG 8 NOVEMBER 14.00   

Aj! Ett plåsterdrama 
”En gång ramlade jag ner från klätterställningen och slog mig på en sax.” ”En 
gång fick jag en sticka från soffan när jag letade efter en gurka.” Kroppen går 
sönder. Hur kan vi laga den? Världen är full av farliga saker, det gäller att vara 
försiktig. En visuell, humoristisk och bloddrypande föreställning om plåstrets 
magi och vårt behov av att berätta om våra upplevelser.

MEDV: TEATER MARTIN MUTTER WWW.MARTINMUTTER.COM 

Biljetter 60 kr: www.nortic.se samt på spelplats 30 min. före föreställning. 
4-6 år. Lördag: Näckrosen, Ingelstad. Söndag: Araby park arena, Växjö.

LÖRDAG 5 DECEMBER 15.00

Familjejul med Musica Vitae 
Sjung in julen med Musica Vitae. I denna juliga föreställning blandas stråkar, 
tomtar, luciatåg, allsång och pepparkakor, en älskad jultradition för stora och små.

MEDV: MUSICA VITAE SAMT PROGRAMVÄRD OLLE STEIMER WWW.MUSICAVITAE.SE

Biljetter 60 kr www.nortic.se samt på plats 45 min. före föreställning. Från 4 år. 
Nygatan 6, Växjö

Halli
Hallå!
hösten 2020

Halli
Hallå!
våren 2020

Vänd på bladet och hitta
mer kul för de små!

I SAMARBETE MED



 

 

Växjö bibliotek
FREDAGAR I SEPTEMBER 15.00-16.30  

Fantastiska fredag 
Låt fredagsmyset börja på bibblan med olika roligheter för hela familjen; sagor, musik, sång, 
ramsor, lekar, skapande och teknik. Stadsbiblioteket 

HÖSTLOV V 44 = LÄSLOV   

Sagofen Isadora 
På läslovet får flera bibliotek besök av Sagofen Isadora som sätter upp teaterföreställningen 
”Tysta leken börjar nu”. Rek 4-6 år, föranmälan till respektive bibliotek. För övrigt, fullproppat 
med aktiviteter både på stadsbibliotek och filialer under denna vecka. 

FREDAGAR I NOVEMBER 15.00-16.30

Slöjda en saga
Vårt populära program “Slöjda en saga” är tillbaka. Tillsammans med Hemslöjden Kronoberg 
skapar vi magi utifrån sagans värld. Du som är från 3 år får i vuxet sällskap lyssna på 
spännande sagor och slöjda utifrån temat vatten. Stadsbiblioteket

LÖRDAG 14 NOVEMBER 10.00-16.00

Barnens dag  
Biblioteket har förvandlats till en djungel. Och vi som jobbar  
passar så klart på att klä ut oss, kom gärna utklädd du också!  
Massor av kul i hela biblioteket för barn och deras vuxna.  

Astrid Lindgren sångskoj
Pippi fyller 75 år och på flera bibliotek firar vi med sagor och sångstunder.

Mer om Växjö biblioteks evenemang: bibliotek.vaxjo.se 
Fri entré till alla ovanstående programpunkter på Växjö bibliotek.

 

 

Höstlov – vecka 44 
händer det en massa kul!
upplev.vaxjo.se

Regionteatern  
Blekinge Kronoberg
13, 14, 15 NOV 10.00 & 11.00

Rundgång – en dansinteraktion 
Tillsammans upplever och utforskar du och din bebis samspelet mellan ljud, ljus och rörelse 
i rummet. I mitten tornar ett pyramidskelett upp sig, stabilt men samtidigt mjukt och böjligt 
att hålla sig i. Mjukt golv och mjuka väggar ramar in och möjliggör för bebisen att krypa fritt, 
omslutet och tryggt. 

Biljetter vuxen + bebis 90 kr: www.regionteatern.se Rek. 6-14 månader tillsammans med en nära vuxen. 

11 SEPT & 6 NOV 15.30

Efter Föris 
Träd in i sagornas förtrollande värld. Tillsammans  
leker vi oss fram till små lättsamma föreställningar.  
Vår ensemble förvandlar sagostunden till ett 
 äventyr och varje gång presenteras en ny, rolig  
och spännande saga. Du och ditt barn får också  
en mellanmålspåse och ja, vi får prassla och smaska  
även när sagan börjat … 

Biljetter 70 kr: www.regionteatern.se Rek. från 3 år. 

26 SEPT, 24 OKT, 21 NOV & 5 DEC 10.00

Scenlabbet 
Kliv in i teaterns och dansens underbara värld. Med hjälp av dans- och dramaövningar och 
teaterns magiska rum får du och ditt barn möjlighet att uttrycka er på olika sätt.  
Varje träff är unik så välkommen på alla eller bara enstaka tillfällen.  
Ni träffar bland annat våra pedagoger Anna Eklund och Andreas Dahl.

Biljetter 40 kr: www.regionteatern.se Rek. från 6 år tillsammans med vuxen. 

Araby park arena
Araby park arena är en mångkulturell arena för aktiviteter inom 
idrott och kultur samt möten för integration och sysselsättning. 
På eftermiddagarna finns avgiftsfria aktiviteter för stora och 
små med utrymme för rörelse, skapande och upplevelser. Under 
skolloven händer det extra mycket, t.ex. teater, gymnastik, 
bollsport och filmvisning. Aktiviteterna sker i samarbete med 
föreningsliv, studieförbund och ideella krafter. 

Håll utkik efter mer information på www.vaxjo.se/arabyparkarena

Folkets Bio: Knattebio 
Mera köttbullar: 20 augusti 10.00 och 23 augusti 14.30 
Alfons & Milla: 24 september 10.00 och 27 september 14.30
Rita och Krokodil: 29 oktober 10.00 och 1 november 14.30
Lea och skogspiraterna: 26 november 10.00 och 29 november 14.30

Rek. 2-5 år och vuxna. Biljetter 30 kr: www.bio.se eller på plats på biografen.
www.folketsbiovaxjo.se
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