
VÅR 2022

BARNENS  
KULTURHUS

ÖPPETTIDER & KONTAKT
KULTURHUS &  

BIBLIOTEK 
Mån-fre 08-19  

Lör 11-15  
Telefon: 0303-818 80,  

kulturinfo@stenungsund.se

CAFÉ FREGATTEN  
& FREGATTEN BIO 

Mån-fre 10-17  
samt i samband med  
bions visningar och  

kulturhusets arrangemang. 
Telefon: 0303-103 81 

info@trappanbio.se  (Ej biljettbokning)

MOLEKYLVERKSTAN  
Mån-tis Stängt  
Ons-fre 13-17 

Lör 11-15 
Telefon: 0303-24 04 40 

sanida.okanovic@molekylverkstan.se

Vill du lära dig att 
spela ett instrument? 
Är du intresserad av 
att spela teater? Eller 
vill du kanske måla 
eller pyssla med lera? 

Läs mer på  

stenungsund.se

/kulturskolan

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER 
     

  @kulturhusetfregatten  @kulturhusetfregatten
  @stenungsundsbibliotek

Omslagsbild: Föreställning: När blir det snart? 8-10 mars

Kl 10 - 15
Kl 10 - 15

GRATIS!
GRATIS!

S T E N U N G S U N D S 

KULTUR
SKOLA

ANSÖK REDAN IDAG!

Konst
9 april Prova på

21 maj

Baby
22 mars

B�R�
LÖR�A�

Film 
26 feb

Bokslukarklubb 
Måndagar kl 15.00 - 16.00 
För dig 9-12 år som gillar att läsa. 
Vi träffas på bibblan och pratar böcker, fikar 
och mycket mer.

Boka din plats på klubbarna på:  
bibliotek@stenungsund.se 

31 jan
28 feb
28 mar
25 april
23 maj 

7 feb
7 mar

4 apr

2 maj

30 maj 

Bibblans 
Skrivklubb
Måndagar kl 15.00 - 16.15
Vi träffas och 
skriver tillsammans. 
Skrivpedagogen Nina 
Ådahl bjuder på roliga och 
kreativa skrivövningar och 
hjälper dig att utvecklas i 
ditt skrivande. 
Ålder: 9-12 år.

Är du mellan 13 och 25 år 
och älskar att läsa? Då passar 
RUM1s bokklubb perfekt 
för dig! 

Det är en möjlighet att träffa 
nya vänner och upptäcka 
en hel värld av spännande 
läsning!  
Vi fikar, umgås och diskuterar böckerna vi läst. Självklart 
kan det också hända att vi hittar på något annat roligt 
som att exempelvis se en film baserad på någon bok vi 
läst.  

Var med och läs du med!  

För mer information maila:  
bibliotek@stenungsund.se

RUM1



JANUARI
BOKSLUKARKLUBB  
MÅNDAG 31 JANUARI  
KL 15.00 - 16.00 
För dig 9-12 år som gillar att läsa. Vi träffas på bibblan 
och pratar böcker, fikar och mycket mer. 

FEBRUARI
BIBBLANS 
SKRIVKLUBB 
MÅNDAG 7 FEBRUARI KL 15.00 - 16.15 
Vi träffas och skriver tillsammans. Skrivpedagogen 
Nina Ådahl bjuder på roliga och kreativa 
skrivövningar och hjälper dig att utvecklas i ditt 
skrivande. Ålder: 9-12 år | Gratis! Maila och boka din 
plats till: bibliotek@stenungsund.se 

SPORTLOV 
V 7 
Skrivarworkshop, sagostunder, teater och mycket mer. 
Kultur och Fritid erbjuder ett fullspäckat program för 
alla åldrar. Håll utkik efter program och mer info! 

FÖRESTÄLLNING: HJÄLTINNOR  
ONSDAG 16 FEBRUARI KL 11.00 & 13.00 
En familjeföreställning av Arabiska teatern från 7 år.
Gratis! Biljett bokas på nortic.se. 

TEATER: 
FAR OCH FLYG MED ALFONS 
ÅBERG  
SÖNDAG 20 FEBRUARI KL 15.00
Pappa kan inte komma ihåg vad det är 
han inte får glömma bort att komma 
ihåg! Alfons vill hellre att pappa ska 
leka, så han gör allt han kan för att 
skoja upp honom. Föreställningen  
innehåller – förutom mycket skoj och 
skratt – också sång och musik, värme och mys.
Biljettpris: 195 kr, via ticketmaster.se 
 

BEBBEN TOPP TILL TÅ  
TISDAG 22 FEBRUARI KL 11.00 
Ett sång- och sagoäventyr med hela bebben i fokus.  
Kreativt skapande med tyg.  
Ålder: 0-2 år. Gratis, Boka din plats!  
 
BARNLÖRDAG: FILM
LÖRDAG 26 FEBRUARI KL 10.00 - 15.00 
Stenungsund är filmårskommun 2022, så denna lördag 
sätter vi fokus på film i alla dess former. På barnlördag 
finns något för alla barn upp till 12 år!  
 
SAGOMÅNDAG - GARN 
MÅNDAG 28 FEBRUARI KL 11.00 
Vi läser den magiska sagan Extra garn och skapar våra 
egna bläckfiskar i papper och garn.
Ålder: 2-6 år. Gratis, boka din plats!  
 
BOKSLUKARKLUBB  
MÅNDAG 28 FEBRUARI KL 15.00 - 16.00 
För mer information, se 31/1.

MARS 

FÖRESTÄLLNING: 
MÅNSKENSSONATEN  

ONSDAG 2 MARS & TORSDAG 3 MARS 
KL 09.30 & 10.45 
Hagateatern bjuder på ett nattligt äventyr för barn 
mellan 2 och 6 år. Barnen får följa med månen som 
går upp utanför salongen in till den lilla staden där 
det händer hemliga saker när en egentligen ska sova. 
Vad är egentligen verkligt? Vågar en saker i skydd av 
mörkret som en inte skulle våga annars? Är mörkret 
kanske möjligheternas plats? 
Ålder: 2-6 år 
Längd: 30 min 
Boka din plats i Nortic
 
BIBBLANS SKRIVKLUBB 
MÅNDAG 7 MARS KL 15.00 - 16.15 
För mer information, se 7/2. 

FÖRESTÄLLNING:  
NÄR BLIR DET SNART?  
9  MARS & 10 MARS KL 09.30 & 10.45 
Mittiprickteatern frågar sig, vad gör man när man 
väntar? Hur kan det kännas – läskigt, långtråkigt, 
pirrigt? Långtråkigt när man väntar på att sommaren 
ska komma, pirrigt när man väntar på att någon ska 
hitta en i kurragömma, läskigt när man väntar på att 
gå till doktorn. Finns det olika sorters väntan? 
Och när är egentligen SNART? 
Ålder: 4-6 år 
Längd: 30 min 
Boka din plats i Nortic 
 
BEBBEN & NALLEN  
TISDAG 22 MARS KL 11.00 
Ta med din mysigaste nallekompis på ett sång- och 
sagoäventyr med kreativt skapande.  
Ålder: 0-2 år. Gratis, Boka din plats! 

BARNLÖRDAG: BABY!  
LÖRDAG 26 MARS  
KL 11.00 - 15.00 
På årets andra barnlördag bjuder vi in till ett 
spännande dansäventyr för bebisar och vuxna 
att dyka in i, tillsammans! “Den kosmiska 
havsträdgårdspassagen” är en magisk värld av ljud, ljus 
och rörelse för barn i åldrarna 2-18 månader. Såklart 
bjuder vi på en hel massa annat för äldre barn också! 

SAGOMÅNDAG - YOGA  
MÅNDAG 28 MARS KL 11.00 
Det finns så många så ensamma stenar, Aston vill 
hjälpa dem alla. Vi upplever boken Astons stenar med 
oss själva som verktyg.  
Ålder: 2-6 år. Gratis, boka din plats!  
 
BOKSLUKARKLUBB  
MÅNDAG 28 MARS KL 15.00 - 16.00 
För mer information, se 31/1.

APRIL 
BIBBLANS SKRIVKLUBB 
MÅNDAG 4 APRIL KL 15.00 - 16.15 
För mer information, se 7/2. 
 

BARNLÖRDAG: KONST 
LÖRDAG 9 APRIL KL 10.00 - 15.00  
En lördag i konstens tecken. Kom och skapa 
tillsammans med oss! Hälsa på skulpturerna i parken 
med en konstpedagog och hälsa på en konstnär i 
konsthallen. 

 

MAJ 
BIBBLANS SKRIVKLUBB 
MÅNDAG 2 MAJ KL 15.00 - 16.15 
För mer information, se 7/2.

SAGOMÅNDAG - GOSEDJUR  
MÅNDAG 2 MAJ KL 11.00 
Du och ditt gosedjur får tillsammans lyssna på en 
spännande saga på biblioteket. De gosedjur som vill 
och vågar får sova över i biblioteket. Följ gosedjurens 
övernattning och bus på bibliotekets Instagram: 
@stenungsundsbibliotek. Övernattande gosedjur 
lämnas in kl 10-16. 
Ålder: 2-6 år. Gratis, boka din plats! 

BEBBEN GILLAR MMMM..MAT  
TISDAG 3 MAJ KL 11.00  
Ett smakfullt sång- och sagoäventyr om mat. 
Smaskig, kladdig och lekfull målning.  
Ålder: 0-2 år. Gratis, Boka din plats!  

BOKSLUKARKLUBB  
MÅNDAG 9 MAJ KL 15.00 - 16.00 
För mer information, se 31/1. 
 
BOKSLUKARKLUBB  
MÅNDAG 23 MAJ KL 15.00 - 16.00 
För mer information, se 31/1. 
 
BARNLÖRDAG: PROVA PÅ  
LÖRDAG 21 MAJ KL 10.00 - 15.00 
Denna barnlördag har du chansen att prova på 
allt vad kulturskolan har att erbjuda. En hel massa 
olika instrument, teater, bild och form mm. Det blir 
minikonserter och spännande föreställningar i myllret 
av toner och sång!  
 
BEBBEN JAMMAR  
TISDAG 31 MAJ KL 11.00 
Vi startar ett babyband med massor av instrument. 
Kreativt skapande i RUM1.  
Ålder: 0-2 år. Gratis, Boka din plats!  

BIBBLANS SKRIVKLUBB 
MÅNDAG 30 MAJ KL 15.00 - 16.15 
För mer information, se 7/2.

För mer information och anmälan: 
www.stenungsund.se/evenemang 

www.nortic.se 
0303-818 80

Maila och boka din plats till: 
bibliotek@stenungsund.se 


