KULTURNATTEN – LÖRDAG 26 JANUARI 13.00 & 15.00

KANEL OCH KANIN OCH ALLA
KÄNSLORNA
Hör du, Kanel? Vet du vad det är? Är det ett fågelpip? Nej inte i luften. Utan
här! I din mage? Har du fått knip? Nej, det är alla känslorna som finns där. Hur
många då? Minst tjugotvå. Kom så går vi och räknar dom! Efter en bok av Ulf
Stark och Charlotte Ramel.
MEDV: TEATER PELIKANEN www.teaterpelikanen.se
Biljetter 20 kr. 2-6 år. Stadsbiblioteket.

LÖRDAG 16 FEBRUARI 11.00 & 15.00

LEKA TRE
”Äsch, du får väl följa med då, men jag ska sitta i mitten. Skrot och rot rimmar.
Man kan bara vara med om det rimmar. Snö rimmar inte.” Visst kan alla vara
med. Ibland. På ett villkor … På ett snillrikt sätt utvecklar sig maktspelet och
vem som leder leken förändras fort. Efter en bok av Carin och Stina Wirsén.
MEDV: TEATER TAMAUER www.hagateatern.se
Biljetter 60 kr BC samt på spelplatsen 30 min. före föreställning. 3-6 år.
Braåsgården 11.00. Näckrosen Ingelstad 15.00.

SÖNDAG 10 MARS 16.00

SMAKA PÅ SPRÅKET
Missa inte detta roliga, underfundiga och musikaliska äventyr där det svenska
språket står i fokus. Vi förklarar skillnaden mellan vokaler och konsonanter,
sjunger alfabetet, berättar om ordklasserna och dansar till höger och till vänster
och med en hel symfoniorkester kommer det att svänga, det kan vi lova!
MEDV: STRÅKKVARTETTEN SEXTON STRÄNGAR & VÄXJÖ STADS
SYMFONIORKESTER, DIRIGENT HANS-ERIK HOLGERSSON
Biljetter 60 kr. 6-9 år. Växjö Konserthus.

LÖRDAG 16 MARS 14.00

BORTBYTINGEN
En mamma och en pappa är väldigt upptagna med viktiga saker. De försöker
följa alla möjliga tips om hur de ska få mer tid för familjen. Skogspromenader
ska tydligen vara rogivande. Men till och med i skogen låter de sig störas av
sina telefoner. Och så händer det som inte får hända. De glömmer barnvagnen
med sitt lilla barn i skogen! Och värre blir det. När de hittar vagnen är det inte
deras barn som ligger där utan … en trollunge! Bygger på Selma Lagerlöfs
novell med samma namn.
MEDV: REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG & BYTEATERN
www.regionteatern.se
Biljetter 70 kr. Från 5 år. Araby Park Arena.

LÖRDAG 30 MARS 10.00

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I
BARNTROLLERI
Dozzie – Sveriges längsta trollkarl – leder tävlingen där du får se flera olika
trollkarlar tävla om vem som är bäst i hela Sverige på att trolla för barn.
Du kommer att skratta, hoppa skrika och hjälpa trollkarlen som är på scen.
Ta en vuxen hårt i hand så åker vi till magins underbara land.
MEDV: DOZZIE MED FLERA TROLLKARLAR
Biljetter 80 kr. Växjö Teater.

LÖRDAG 30 MARS 14.00 & SÖNDAG 31 MARS 14.00

OM IGEN …
Viola känner sig ensam, men en dag när hon besöker sin favoritplats ängen är
någon annan där också. Boel tänker bygga ett hus på ängen. Ett stort hus av
betong ska det bli, med en rejäl, asfalterad väg. Platt, grått och fint. Det blir en
kamp om ängen, men kampen väcker nyfikenhet på naturen. Häng med Viola
och Boel på äventyret och vem vet, kanske uppstår vänskap där det är som
minst väntat. En fantasifull och engagerande musikal om naturens kretslopp.
MEDV: TEATER KUNG OCH DROTTNING www.kungochdrottning.se
Biljetter 60 kr BC samt på spelplatsen 30 min. före föreställning. 3-5 år.
Lördag: Stadsbiblioteket Växjö. Söndag: Lammhults Folkets Hus.

LÖRDAG 6 APRIL 15.00

DON QUIJOTE – spelas på
arabiska, textas till svenska
Orättvisan i världen gör Don Quijote galen. Han ger sig ut för att strida för
de svaga och förtryckta. Rustad med ett omutligt rättvisepatos slåss han
mot skuggor och sina egna fantasier längs vägarna. Betjänten Sancho är bara
fokuserad på belöningen; att få äga en stor ö där han ska bli kung … Miguel de
Cervantes berättelse har trollbundit läsare världen över ända sedan 1600-talet.
MEDV: RIKSTEATERN & ARABISKA TEATERN www.riksteatern.se
Biljetter 90 kr, scenpass 70 kr, barn/ungdom 70 kr.
Rek: Arabisktalande barn från 6 år. Svensktalande barn från 10 år. Växjö Teater.

SÖNDAG 7 APRIL 14.00

MUSIKMASKINEN
Erik har hittat en märklig låda och har försökt få den att fungera men inte
lyckats, då Kristin kommer på besök med sin fiol. Tillsammans med barnen får
de fart på maskinen genom att använda sig av musikens viktigaste delar: puls,
ton och spelglädje.

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 Kanel och Kanin och alla känslorna.
Begränsat antal platser till samtliga föreställningar.

Produktion:
Tryck: Åtta.45

MEDV: ERIK ASK-UPMARK & KRISTIN SVENSSON www.musikisyd.se
Biljetter 60 kr. 3-8 år. Stadsbiblioteket.

VÄXJÖ BIBLIOTEK
Meditativa sagor
En magisk sagostund för de yngsta barnen. Genom lugna
små berättelser, sånger, musik och mjuk beröring, får barnen
komma till ro tillsammans med sina föräldrar.
Stadsbiblioteket och filialer.

Bibblans klubbar
Vad är du intresserad av? Vi erbjuder bok-, ordslukar-, makerspace-, e-sport-, skrivar-,
lyssnar- och graphic novels-klubbar.
Stadsbiblioteket och filialer.

Sportlov – Tema återbruk
Det händer mycket under sportlovet, bland annat minibio, bokfika, djungelgympa,
odla med Murre. Dessutom författarbesök med Camilla Lagerqvist. Under hela veckan
pågår även en soptip(p)srunda på stadsbiblioteket och våra filialer.
Stadsbiblioteket och filialer.

Påsklov
Under påsklovet kan du vara med på bland annat bokfika med tema ”påskekrim”,
sångskoj, makerspace och Beast quest-äventyr.

Drag queen story hour
Lördag 11 maj 13.00 (2–4 år) & 14.00 (4–7 år)
På Drag Queen Story Hour har fantasin och sagan inga normer eller gränser. Här får
världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Lady Busty och
Miss Shameless läser sagor för allas lika värde. Gratis biljetter fr.o.m 6 maj i stadsbibliotekets reception. Begränsat antal.
FRI ENTRÉ TILL ALLA OVANSTÅENDE PROGRAMPUNKTER PÅ VÄXJÖ BIBLIOTEK.
Information om anmälan, biljetter m.m: bibliotek.vaxjo.se

VÄXJÖ KONSTHALL
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.
Växjö konsthall, Västra Esplanaden 10.
www.vaxjo.se/konsthall

KULTURPARKEN
SMÅLAND
Lördag 13 april 10.00- 16.00
Inled påsklovet med en heldag på Smålands museum med
aktiviteter för barn och unga. Träffa vargen Yrrla, provsitt
vikingatidens kungatron, tillverka din egen väv.
Familjeanpassade visningar samt konsert och skön musik.
Fri entré.
Kulturparken Småland, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö.
www.kulturparkensmaland.se

SPORTLOV
2019 VECKA 8
VECKA 8 HÄNDER DET
EN MASSA KUL!
www.vaxjo.se/aktivtlov

