VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET HÖSTEN 2021
Här kommer höstens aktiviteter för förskolor. Som vanligt är det fri
entré men begränsat med platser så skynda att boka!

BRITTA PERSSON - en svänging barnkonsert 28 oktober kl. 09.15
Vi är stolta att presentera Britta Persson på våra bibliotek.
Britta vann i år en Grammis för årets bästa barnmusik och bjuder på en vacker och svängig konsert för barn
3-5 år. Anmälan till anja.bigrell@dvbib.se

RONJA - en musikalisk sagostund
19/10, 20/10, 21/10 kl. 10.00

Vi kommer till er förskola med en levande och musikalisk sagostund i vår bokbuss!
En åskvädersnatt föds ett barn i rövarhövding Mattis borg. ”Ronja ska hon heta” säger mamma
Lovis. Snart är Ronja stor nog att ge sig ut på egna äventyr i skogen… Baserat på Astrid Lindgrens
bok Ronja Rövardotter. Ålder: 5 år. Max 10 barn. Anmälan till emilie.lund@dvbib.se

TILLY SOM TRODDE ATT - en sago- och sångstund om att vara lika men
ändå olika 17 november kl. 09.15

Tilly vet inte exakt hur det är att vara någon annan. Tillsammans med Tage tar hon reda på det. Tilly som
trodde att är en skarp och rolig bilderbok av Eva Staaf och Emma Adbåge med ett samhällskritiskt barnperspektiv som ger mycket att prata om i barngruppen.
Ålder 4-5 år. Anmälan till anja.bigrell@dvbib.se

TAKE AWAY

Kom och hämta en färdig bokpåse! Mejla oss vad ni önskar, enligt tema eller
gott och blandat så fixar vi en lyxig bokpåse, utlånad och klar för avhämtning
när ni kommer. Kontakta anja.bigrell@dvbib.se

BOKBUSSEN

Vi vill gärna ha barnens fantasifulla hjälp för att döpa vår nya bokbuss – under hösten samlar vi in namnförslag från alla barn i Nacka och sedan kommer vi att ha en omröstning. Information om övriga bokbussbesök
kommer i ett separat utskick.
VIKTIG INFORMATION - Föranmäl alla gruppbesök till biblioteket, även om man bara ska låna och lämna.
Förutom arrangemangen ovan är ni självklart alltid varmt välkomna hit!
För att undvika trängsel och smittspridning måste dock alla gruppbesök bokas in i förväg.
Mellan kl. 9 och 10 är biblioteket stängt för allmänheten men reserverat för inbokade förskolor och skolor.
För bokning av besök ring 08-718 84 30 eller mejla info.saltsjobaden@dvbib.se

