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Hallå!
hösten 2019

Musik, teater och dans för er som är små …

fast stora får komma ändå, det är roligare när man är två!

SÖNDAG 22 SEPTEMBER 14.00

Mera kompis

Alvin har börjat skolan och där finns Rosa också. Alvin är söt, tycker Rosa och
hon vill gärna pussa på honom, men han vill bara pussa på sin trombon. Musiken visar vägen i denna lilla kärlekshistoria som också handlar om att lära sig
spela ett musikinstrument – och kanske få spela tillsammans med andra …
MEDV: ANNA KARIN SESAM, STEFAN WIKSTRÖM, DARIO LOCIALE
WWW.MUSIKISYD.SE

Biljetter 60 kr. 3-9 år. Stadsbiblioteket

LÖRDAG 5 OKTOBER & SÖNDAG 6 OKTOBER 14.00

Bak-å-fram-på

Kavajen har visst vaknat på fel sida idag och gör lite som den vill. Skorna pratar
om ditt och datt. Hatten fattar inte ett skvatt. Finurligt och kärleksfullt möter
Johanna Ehns figur problem och konstigheter. Men problem är till för att lösas
och utan problem – inga lösningar! En sinnrik dansföreställning för de minsta.
MEDV: BIG WIND, WWW.BIGWIND.SE

Biljetter 60 kr BC samt på spelplats 30 min. före föreställning. 2-5 år
Lördag: Näckrosen Ingelstad. Söndag: Braåsgården.

SÖNDAG 13 OKTOBER 16.00

Peter Pan

När Peter Pan mister sin mamma går barndomen förlorad och drömmar förvandlas till mardrömmar. Med fantasins hjälp flyr han till landet ”Ingenstans”,
där lojala vänner och spännande äventyr ger honom styrkan. Följ med Kapten
Krok, Tingeling, Tiger Lily och krokodilen på hisnande strapatser. Utan ord
eller tecken. Visuellt för ALLA - döva som hörande.
MEDV: TYST TEATER/RIKSTEATERN, WWW.RIKSTEATERN.SE/VAXJO

Biljetter 95 kr. Från 8 år. Växjö Teater

LÖRDAG 19 OKTOBER 13.00

”Jojje” Wadenius visor för barn
I Jojjes melodier bor det lekfulla, vackra, ömma och knasiga. Texterna av bl.a.
Barbro Lindgren och James Hollingworth är lika snillrika som alldagliga och
sångerna fortsätter hitta lyssnare över generationer. Vilken är din favorit?
Kalles Klätterträd, Jag är det fulaste, eller kanske Jag är en jubelidiot?
MEDV: GEORG WADENIUS, PER LINDVALL, LARS LARRY DANIELSSON, JESPER
NORDENSTRÖM.

Biljetter 10 kr 3-18 år, 200 kr vuxna i barns sällskap. PM & Vänner.

LÖRDAG 19 OKTOBER & SÖNDAG 20 OKTOBER 14.00

Klä på Klä av

En halsduk sätter sig på tvären och morfars byxor bjuder upp till dans. Klä på
Klä av handlar om något av det första vi lär oss: att ta på kläderna. Hur gör jag?
Vem blir jag? Och varför är det så svårt att ta på sig strumporna? Vardagskomik
och igenkänning har fört Klä på klä av genom hela Sverige och ut i världen.
MEDV: TEATER TRE, WWW.TEATERTRE.SE

Biljetter 60 kr BC samt på spelplats 30 min. före föreställning. 2-4 år
Lördag: Araby park arena Växjö. Söndag: Lammhults Folkets Hus.

TISDAG 29 OKTOBER 19.00

Bloom – explosiv cirkuskonst
Häng med till en värld full av blommor, klassisk musik och enastående cirkus.
I Bloom omfamnar artisterna vardagens krav och ängslan. Med kreativitet och
cirkuskonster desarmeras de negativa känslorna och rädslorna blir till poesi. Let
yourself Bloom! För alla åldrar.
MEDV: CIRKUS CIRKÖR, WWW.RIKSTEATERN.SE/VAXJO

Biljetter 295 kr. Studerande och ungdom 150 kr. Från 4 år. Växjö Konserthus

FREDAG 1 NOVEMBER 18.00

Skrotorkestern
Hur låter musik spelad på skrotinstrument och Musica Vitaes stråkar tillsammans? Vi tror att det blir riktigt spännande, annorlunda och fyllt av lek, sväng
och nya klanger! Skrotorkestern är kända från bland annat SVT:s Barnkanalen.
MEDV: MUSICA VITAE OCH MUSIKGRUPPEN SKROT, WWW.MUSICAVITAE.COM

Biljetter 60 kr. Från 7 år Utvandrarnas Hus

LÖRDAG 30 NOVEMBER 15.00

Familjejul

I denna juliga föreställning finns något för både små och stora, här samsas
tomtar med fioler och luciatåg och det blir allsång med de allra bästa julsångerna för att komma i riktigt julstämning. Ta med mamma, farfar, storasyster eller
bästa kompisen; alla är välkomna att fira in julen ordentligt med oss!
MEDV: MUSICA VITAE, LOKALA BARN- OCH UNGDOMSKÖRER.
PROGRAMVÄRD OLLE STEIMER

Biljetter 60 kr. Från 4 år. Palladium

SÖNDAG 15 DECEMBER 11.00

Karius och Baktus
De busiga och glupska tandtrollen kommer till Växjö! Det blir ett
fartfyllt musikaliskt äventyr för hela familjen som bygger på
Torbjörn Egners klassiska och älskade bok med samma namn.
MEDV: JACOB DANIELSSON OCH JESSIE LEWIS SKOGLUND

Biljetter 195 kr. 3-7 år. Växjö Teater
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Vänd på bladet och hitta
mer kul för de små!

Biljetter: Biljettcentrum 0470-416 00. Vid köp av biljetter till minst tre olika arrangemang vid ett och
samma köptillfälle får du 20 % rabatt per biljett på ordinarie pris. Rabatten gäller så länge minst tre olika
arrangemang återstår och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej ”Jojje”Wadenius”. Begränsat antal platser till samtliga föreställningar.

Produktion:
Tryck: Åtta.45
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Kulturparken
Småland
FREDAG 13 SEPTEMBER 14.00-16.30

Stenkakor, kaffe och klenäter
Upplev svunna dagars mathantverk. Håkan Nordmark från Kulturparken Småland lagar,
bjuder och berättar om allt ifrån lyx till den gråaste vardagsmat.
Fri entré. Högloftsstugans kök, Museiparken

TISDAG 29 OKTOBER – FREDAG 1 NOVEMBER 13.00-15.00

Höstlovskul

Vi gör djupdykningar i våra spännande utställningar och skapar i vår kreativa verkstad, nytt
tema varje dag.
Entré 40 kr. 7-12 år. Anmälan till entre@kulturparkensmaland.se eller 0470-70 42 31.
Begr. antal platser. Smålands museum

LÖRDAG 14 DECEMBER

Kulturparken Småland
överraskar alla barn
med en lekfull julklapp
Läs mer på www.kulturparkensmaland.se

Växjö bibliotek
10 OKTOBER, 7 NOVEMBER, 5 DECEMBER 16.00-17.30

Upptäck bilderböcker med ditt barn
Samtal och lässtimulans tillsammans med barnen. Inspiration och konkreta lästips.
Biblioteket bjuder på fika.
Anmälan till barnbiblioteket@vaxjo.se senast 26/9. Begr. antal platser.
Rek. från 2 år i vuxens sällskap. Stadsbiblioteket

FREDAGAR 2 OKTOBER – 1 NOVEMBER 15.00-16.30

Fantastiska fredag

Aktiviteter för hela familjen. Show i stjärnrummet kl 15 & 16, rek. från 3 år, biljetter hos
personalen på barnavdelningen. Låt fredagsmyset börja på bibblan. Stadsbiblioteket

FREDAGAR 2 OKTOBER – 1 NOVEMBER 15.00-16.30

Slöjd och spännande sagor från skogen
Lyssna på spännande sagor och slöjda med pinnar, kottar och stenar från skogen. Från 3 år i
vuxens sällskap. Samarbete med Hemslöjden i Kronoberg. Stadsbiblioteket

LÖRDAG 16 NOV 10.00-16.00

Barnens dag

Massor av kul. Vi som jobbar har förvandlats till poliser, skurkar, detektiver och allt annat
som hör deckare till. Kom gärna utklädd du också! Stadsbiblioteket

Kalas, Alfons Åberg! Med sagofen Isadora
Teaterföreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker. Rek 3-5 år.
Spelas på biblioteken i Rottne, Braås, Ingelstad, Hovshaga samt Tallgårdens bibliotek.
Föranmälan till respektive spelplats.
Fri entré till alla ovanstående programpunkter på Växjö bibliotek. Läs mer på bibliotek.vaxjo.se

Växjö konsthall
LÖRDAGAR 13.00-15.00

Lördagslabb
Med nyfikenhet undersöker vi och skapar, inspirerade av aktuell utställning.
Från 6 år och uppåt, yngre barn är välkomna i vuxens sällskap. Fri entré.

14 SEPTEMBER – 27 OKTOBER

Anna Höglund

Utställning med illustratören och bilderboksförtattaren Anna Höglunds skildringar av att
vara ett litet eller stort skrutt i en värld, som kan vara svår att förstå och bökig att passa in i.
Fri entré.

Araby Park Arena
Araby Park Arena är en mötesplats för idrott och kultur. Hit kan du komma
för att delta i kreativt skapande, dansa, pyssla, se på teater med mera. Varje
dag finns avgiftsfria aktiviteter för besökare i olika åldrar. Har du önskemål
om vad vi ska hitta på eller vill du bli ledare för en aktivitet? Hör av dig till oss!
Läs mer på www.vaxjo.se/arabyparkarena

Höstlov – vecka 44
händer det en massa kul!
www.vaxjo.se/aktivtlov

