Litteraturquiz för vuxna

Torsdag 22 november kl 16.00 | Fri entré | Föranmälan: 046-251265
Testa dina litteraturkunskaper i bibliotekets nya quiz! Ta gärna med vänner och kollegor.
Fina bokpriser utlovas. Biblioteket bjuder på fika.

Den modige lille skräddaren med Banditsagor (3-6 år)

Lördag 24 november kl 10.30 - ca.11.00 | Entré 25 kr för barn & vuxna
Biljettsläpp kl 10.00 den 10/11
Med sin bästa vän i bröstfickan gör skräddaren allt för att rädda sina barn. Barnen sitter
instängda hos Clownkungen som vill att skräddaren ska sy en mantel av drakskinn. Välkommen
till en spännande och fantasifull tolkning av en centraleuropeisk folksaga med alltid lika
uppskattade Banditsagor!

Bokfika för vuxna - vi tipsar varandra om böcker

Onsdag 28 november kl 10.30 | Fri entré | Ingen föranmälan
Biblioteket bjuder på fika

Familjelördag med julmys

Lördag 1 december kl 10.00 - 14.00
Fri entré | Ingen föranmälan | Alla åldrar
Vi bjuder på julpyssel, fika och ger tips på härlig julläsning hela dagen!

Sjung med ditt barn - julspecial! Med trubadur Helene Skogspil.
Torsdag 6 december kl 15.00 - ca.15.30 | Fri entré | Ingen föranmälan | 0-7 år

Julboken för barn: Läs två böcker under jullovet och få en ny bok som gåva!
Vinterboken för vuxna: Läs 3 böcker 1/12 - 1/2 och få en ny bok som gåva!
Staffanstorps släktforskarförening hjälper dig
med din släktforskning på Staffanstorps bibliotek:
Klockan 13.00-15.00 följande datum:
7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 och 11/12.
Klockan 10.00-12.00 den 29/9.

Biljettinformation för barnteater med mera:

Köpta biljetter återlöses ej.
Bokade biljetter hämtas senast en vecka innan arrangemanget.

PROGRAM HÖSTEN 2018
på Staffanstorps bibliotek

Med reservation för ändringar. Fler aktiviteter kan tillkomma.
Följ oss gärna i sociala medier för senaste nytt!
Besöksadress: Torget 1, Staffanstorp | bibliotek.staffanstorp.se | 046-251265

Sjung med ditt barn! med trubadur Helene Skogspil (0-7 år)
Torsdag 6 september kl 15.00 - ca.15.30 | Fri entré | Ingen föranmälan

Snigelsång & spindelspår med Sagofen Isadora (1-2 år)

Lördag 15 september kl 13.30 - ca. 13.50
Entré: 25 kr för barn & vuxna | Biljettsläpp kl 10.00 den 1/9
I Sagofen Isadoras härliga trädgård växer det äppelträd, blommor och gräs, och där bor det en
snigel och en spindel. Följ med på en ordlös föreställning som med ljud och visuella skapelser
skapar en teaterupplevelse för de minsta!

Gratis författarkväll med Björn Ranelid

Torsdag 20 september kl 19.00 | Hämta din gratisbiljett på biblioteket
Begränsat antal platser

Kulturfesten i Staffanstorp

Fredag 28 september kl 15.00-19.00 - Se separat program.

Bokfika för vuxna - vi tipsar varandra om böcker
Onsdag 3 oktober kl 10.30
Fri entré | Ingen föranmälan | Biblioteket bjuder på fika

Björn Ranelid
Foto: Anna-Lena Ahlström

Sjung med ditt barn! med trubadur Helene Skogspil (0-7 år)
Torsdag 4 oktober kl 15.00 - ca.15.30
Fri entré | Ingen föranmälan

Barnteater: Lilla nollan och dom andra med Panikteatern (3-8 år)
Onsdag 10 oktober kl 10.00 - ca.10.30. Obs! Plats: nya kulturhuset.
Entré: 25 kr för barn & vuxna | Biljettsläpp kl 10.00 den 26/9
De andra siffrorna tycker att Lilla Nollan bara är en nolla och ingen att bry sig om. Men tillsammans med andra kan en nolla bli väldigt mycket!
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Staffanstorps teaterförening

LibLab

LibLab är för barn som vill dyka ner i gränslandet mellan teknik,
naturvetenskap experiment, lek och lärande. Till LibLab kommer
barn för att testa sina idéer, träffa andra barn som skapar och
experimenterar.
Varje tillfälle kl. 10–11.30 | Ingen föranmälan | Fri entré | 7–15 år
För att få ut så mycket som möjligt av verkstäderna rekommenderas
barn i åldrarna 7–9 år att ha med sig en nyfiken vuxen!

Öppen scen: Den krisande människan - livskriser på 1970-talet

Onsdag 10 oktober kl 17.30 - ca.18.30
Föranmälan krävs - gratisbiljetter hämtas fr.o.m. 22/9
Har människor alltid drabbats av livskriser eller är det ett nytt påfund? Kristofer Hansson är
etnolog från Lunds universitet och pratar om livskris i Sverige på 1970-talet. Begreppet har
också kallats medelålderskris, 40-årskris och mitt livs kris. Var kom begreppet ifrån och hur kom
det att påverka vår kultur?

Litteraturquiz för vuxna

Torsdag 18 oktober kl 19.00 | Fri entré Föranmälan: 046-251265
Kom till biblioteket och testa dina litteraturkunskaper i bibliotekets nya quiz! Ta gärna med
vänner och kollegor. Fina bokpriser utlovas. Biblioteket bjuder på fika.

Hemulen som älskade tystnad med Masthuggsteatern (4-8 år)

Lördag 20 oktober kl 11.00 - ca.11.50
Entré: 25 kr för barn & vuxna | Biljettsläpp kl 10.00 den 6/10
Hemulen arbetar på släktens tivoli, men längtar efter den tysta ensamheten. När tivolit förstörs
av ett ihållande regn får Hemulen äntligen gå i pension, men snart knackar de små homsorna
på…

Höstlov på bibblan med Uppåkra Arkeologiska Center
Mer information kommer.

Bokfika för vuxna - vi tipsar varandra om böcker

LibLab på Hjärups bibliotek

LibLab på Staffanstorps bibliotek

Lördag 15 september: Experimentverkstad

Lördag 22 september: Experimentverkstad

Lördag 20 oktober: Programera i SCRATCH
och testa att programera olika robotar.Ta
gärna med din egen laptop eller låna en av
våra stationära datorer, i mån av tillgång.

Lördag 13 oktober: Programera i SCRATCH
och testa att programera olika robotar.
Ta gärna med din egen laptop eller låna
en av våra stationära datorer, i mån av
tillgång.

Lovspecial torsdag 1 november: Programmering med LEGO-mindstorm, Little bits
och Makey Makey
Lördag 1 december: Experimentverkstad

Lördag 17 november: Programmering
med LEGO-mindstorm, Little bits och
Makey Makey

Onsdag 31 oktober kl 10.30
Fri entré | Ingen föranmälan | Vi bjuder på fika

Tappa bort med Boulevardteatern (2-6 år)

Onsdag 7 november kl 10.00 - ca.10.30
Entré: 25 kr för barn & vuxna | Biljettsläpp kl 10.00 den 24/10
En färgstark, lekfull och musikalisk föreställning om tre kompisar som tappar bort och hittar
igen. Vad kan man tappa bort? Sin mamma eller pappa… en kompis… sin nalle… sig själv?
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Staffanstorps teaterförening

Öppen scen: Fotboll – att använda magi, skriva historia, skapa känslor

Onsdag 14 november kl 17.30 - ca.18.30
Föranmälan - gratisbiljetter hämtas fr.o.m. 27/10
Katarzyna Herd är etnolog från Lunds universitet och föreläser ikväll om fotbollens roll och
betydelse. Med fotbollen som utgångspunkt berörs ämnen som genus, kreativitet, det kollektiva
minnet, klass, berättelse och känslor.

