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Flykten med Ahmad Khan – filmvisning och föreläsning
Ahmad Khan Mahmoodzada från Afghanistan, är barnskådespelaren från den
prisbelönta världssuccén Flyga drake. För fyra år sedan var Ahmad tvungen att fly från
sitt hemland på grund av filmen han spelade in som tioåring och som ansågs mycket
kontroversiell.
Nu kommer han till Messingen och
berättar om hur det var att fly från Kabul
och till slut hamna i Dalarna i Sverige.
För dig som också vill se Flyga Drake
visar vi den innan och efter samtalet
med Ahmad samma dag.
Filmvisning Flyga drake kl. 15.00–17.15
Samtal med Ahmad Khan kl. 18.00–19.00
Filmvisning Flyga drake kl. 19.15–21.30
Fri entré, men begränsat antal platser.
Samarr: Kultur- och fritidskontoret
och Sober
Onsdag 21 februari
Lokal: ABBA-salen

Läsecirkel Flyga drake
För dig som är 16–20 år och har annat
modersmål än svenska
Vi läser och diskuterar några kapitel ur
boken Flyga drake av Khaled Hosseini.
Vi talar svenska men du kan låna boken
även på arabiska, engelska, finska, persiska,
ryska och spanska.
Vänskap, svek och lojalitet är teman i den
starka berättelsen. Vi ses 5 gånger.
Ledare: Taina Lavikainen
17 januari till 14 februari
Onsdagar kl. 16.00–17.00
Lokal: Aktivitetsrummet 7 platser
Föranmälan. Ring 073-910 46 40 eller
mejla taina.lavikainen@upplandsvasby.se.

Foto:Lotta Törnroth

Läsecirkel på lätt svenska
Det går an
Vi läser och diskuterar boken Det går an
av Carl Jonas Love Almqvist. Boken
kom ut 1839 och är känd för sin kritik av
klassamhället. Sara är ung och ogift. Hon
har gjort affärer i Stockholm. På vägen
hem träffar hon en officer på båten.
5 gånger. Du läser ca 25 sidor hemma
mellan träffarna.
Ledare: Taina Lavikainen
25 januari till 22 februari
Torsdagar kl. 18.00–19.15
Nivå: SFI D och svenska som andraspråk.
Lokal: Grupprummet 7 platser
Föranmälan. Ring 073-910 46 40 eller
mejla taina.lavikainen@upplandsvasby.se.

Afternoon tea
Tre eftermiddagar i klassisk stil! Alexander Chamberlain berättar om klassiska
författares verk och deras uppväxt, levnadsvillkor och inspirationskällor.
I vår blir det favoriter i repris!
7 februari Jane Austen
14 mars P.G. Wodehouse
11 april Agatha Christie
Nu startar vi bokcirklar som läser böcker
av de tre författarna. Mer information om
detta får du vid första föredraget den
7 februari.
Vi bjuder på te och kaka!
Samarr: ABF Norra Stockholms län och
biblioteket
Onsdagar kl. 16.00–17.00
Lokal: Skönlitterära rummet

Författarbesök
Yvonne Hirdman
Yvonne Hirdman har i sin nya bok,
Lent kändes regnets fall mot min hand medan
barnen brann i Berlin, gått igenom Dagens
Nyheters skildringar av de sista veckorna
av andra världskriget våren 1945, tills
fredsavtalen blev undertecknade och
segern officiellt deklamerades den 9 maj.
Artiklar där berättelserna om kriget går
parallellt med artiklar om det fredade
svenska vardagslivet. Yvonne Hirdman är
historiker och har både varit professor i
kvinnohistoria vid Göteborgs universitet
och professor i genushistoria vid Stockholms universitet och har tidigare bland
annat skrivit biografin Den röda grevinnan
som tilldelades Augustpriset 2010 för
årets svenska fackbok.
Bibliotekets Vänner håller årsmöte innan
programmet kl. 17.45 i Skönlitterära
rummet.
Samarr: Bibliotekets Vänner och
biblioteket
Torsdag 15 februari kl. 19.00–20.00
Lokal: ABBA–salen

Föredrag om systrarna Brontë
Anna-Karin och Per-Ove Malmström
föreläser om systrarna Brontë och deras
verk. De berättar om systrarnas uppväxt
och utveckling till författare och samtalar
om deras romaner – Jane Eyre, Villette,
Professorn, Shirley, Svindlande Höjder, Agnes
Grey och Främlingen på Wildfell Hall.
Samtidigt visar de bilder hämtade från
bl. a. systrarna Brontës värld. 2018 firas
200-årsminnet av Emily Brontës födelse,
så hon kommer ges litet extra utrymme.
Samarr: Bibliotekets Vänner och
biblioteket
Onsdag 28 februari kl. 19.00–20.00
Lokal: Skönlitterära rummet
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Internationella poesidagen
Ta chansen att läsa upp din poesi på internationella poesidagen! Kvällen bjuder
på öppen scen med poesi och dina egna
låtar. Alla språk är välkomna. Elever från
kulturskolan medverkar med musik.
Det finns möjlighet att köpa fika under
programmet!
Samarr: Kulturskolan och biblioteket
Onsdag 21 mars kl. 19.00–21.00
Lokal: Messingens café

Almqvistsalong – Törnrosresa
Britta Blavier, mezzosopran, Björn
Sjögren, baryton och Mats Broström,
piano medverkar i Törnrosresa, en
föreställning med Carl Jonas Love
Almqvists musik och text. Ur hans breda
författargärning och musikskapande har
de plockat pärlor till en vacker, dramatisk
och ljuv föreställning.
Texterna är hämtade ur och inspirerade
av Jaktslottet, Drottningens juvelsmycke,
Ladugårdsarrendet, Grimstahamns nybygge,
Skällnora kvarn, Kapellet m.fl.
Manus och regi: Britta Blavier och
Björn Sjögren.

Återkommande
program för vuxna
Bokcirkel
Tycker du om att diskutera dina läsupplevelser med andra? Gå med i en av bibliotekets bokcirklar! Vi har en bokcirkel på
kvällstid och en på dagtid. Vi läser främst
romaner och ses ungefär var sjätte vecka.
Begränsat antal platser
Kontakta biblioteket, e-post biblioteket@
upplandsvasby.se, tel. 08-590 973 70, för
anmälan och mer information.

Föreställningen är drygt 60 minuter.

Talbokscirkel

Fri entré. Gratisbiljett hämtas på
biblioteket!

Bokcirkel för dig som har svårt att läsa
tryckta böcker. Vi pratar om våra
erfarenheter som talboksläsare och
utbyter boktips över en kopp kaffe.

Samarr: ABF Norra Stockholms län,
Almqvistsällskapet och biblioteket
Onsdag 18 april kl. 19.00–20.15
Lokal: ABBA-salen

Kontakta biblioteket, e-post biblioteket@
upplandsvasby.se, tel. 08-590 973 70, för
anmälan och mer information.

Advokatjour
Drogpolitisk debatt
Valdebatt om alkohol- och drogpolitiska
frågor med kommunpolitiker.
Moderator: Ingalill Söderberg.
Samarr: Blå bandet och biblioteket
Onsdag 25 april kl. 19.00–20.00
Lokal: Skönlitterära rummet

Advokatsamfundet erbjuder 15 minuters
kostnadsfri rådgivning som ett första steg
mot en lösning på ditt problem.
Arr: Advokatsamfundet
Var tredje onsdag kl. 17.30–19.00
Följande datum:
17/1, 7/2, 28/2, 21/3, 11/4, 2/5, 23/5,
13/6
Kösystem från kl. 17.00
Begränsat antal platser

Program för barn och unga

Knattebio – Tema Alfons
2– 6 år
Kom och se fyra Alfonskortfilmer.
Speltid ca 40 minuter.
Tisdag 6 februari kl. 10.00
Fredag 9 februari kl. 10.00
Lokal: Barnavdelningen
Större grupper är välkomna i mån av
plats och måste alltid föranmäla sig.

Tant Grön,Tant Brun och Tant
Gredelin 100 år
För barn i alla åldrar
Biblioteket får besök av Elsa Beskows
kända tanter, Tant Grön, Tant Brun och
Tant Gredelin som fyller 100 år 2018.
Detta firar vi på biblioteket med högläsning och pyssel.
Ledare: Evelina Hedin
Lördag 17 februari kl. 13.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

Vikingatida lov - Sportlov
Kom till biblioteket och upplev ett vikingatida lov.
För barn i alla åldrar.
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Här får du vara med och prova
vikingakläder, gjuta i metall, tälja, skapa i textil,
lära dig skriva futharken (runor), och skriva ett kväde (poesi).

Varje dag har ett eget tema
Tisdag – Textil
Onsdag – Gjuta i metall
Torsdag – Tälja

Följande saker gäller varje dag
Prova vikingakläder, prova att skriva ett kväde,
lär dig skriva futharken.
Tisdag, onsdag, torsdag
27 februari – 1 mars
kl. 10–12 och kl. 13–15
Dessa dagar kan du även lyssna på
vikingatida sagor
kl. 10.30 och 13.30
Samarr: Gunnes gård och Biblioteket
Lokal: Barnbiblioteket

Först till kvarn, kö anordnas vid behov.
Aktiviteterna är i första hand för hemmavarande barn.
Större grupper är välkomna i mån av plats och måste alltid
föranmäla sig tidigast 19/2 till 08-590 973 90 eller
barnbiblioteket@upplandsvasby.se

Mulle Meck 25 år
För barn i alla åldrar
Mulle Meck fyller 25 år 2018.
Detta firar vi på biblioteket med
filmvisning och pyssel.
Ledare: Evelina Hedin
Lördag 10 mars kl. 13.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

Knattebio – Tema Babblarna
1– 4 år
Kom och se de 18 kortfilmerna med
Babblarna. Speltid ca 35 minuter.
Tisdag 20 mars kl. 10.00
Fredag 23 mars kl. 10.00
Lokal: Barnavdelningen
Större grupper är välkomna i mån av
plats och måste alltid föranmäla sig.

Leksaksbyte

Leksaksverkstad

För barn i alla åldrar
Ta med leksaker du inte längre leker med
och byt gratis mot andra leksaker som du
istället önskar. Kul för barnen och bra för
miljön. Från den 12 mars finns möjlighet
att lämna den leksak du vill byta i insamlingslådan på bibliotekets barnavdelning.
I utbyte så får du ett inlämningskvitto
med stämpel som du tar med dig till
leksaksbytardagen. Vi använder oss av
Re-Toys material. Det går även bra att
komma direkt och checka in din leksak
samma dag. Max 4 leksaker/barn.

Från 3 år
Kom och laga dina trasiga leksaker till
exempel sy fast nallens ögon, limma ihop
något som gått sönder eller skapa en egen
leksak av det återbruk som finns. Passa
på att titta i bibliotekets böcker om pyssel
och du blir din egen konstnär.

Arr: Upplands Väsby kommun
Lördag 24 mars kl. 13–15
Lokal: Barnavdelningen

Lördag 24 mars kl. 11.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen
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3/4 – 5/

Påsklov – Paxlov

Ansiktsmålning
på tema Pax – väsen

Författarbesök med
Henrik Jonsson

För barn i alla åldrar
Kom och bli målad i ansiktet som ett
väsen eller något läskigt.
Tisdag 3 april kl. 14.00–16.00
Lokal: Barnavdelningen

8–14 år
Henrik Jonsson som har illustrerat
Pax-böckerna kommer till biblioteket och
berättar om sitt skapande och inspirationen till Pax-böckerna som han skapat
tillsammans med Åsa Larsson och
Ingela Korsell. För alla som har läst eller
vill läsa Pax-böckerna.

Pins- och nyckelringsverkstad
Från 6 år
Gör din egen pin eller nyckelring. Efter
Pax-mönster eller något du ritar själv.
Tisdag 3 april kl. 14.00–16.00
Lokal: Barnavdelningen

TV-spel
Från 9 år
Kom och spela TV-spel med andra
spelsugna ungdomar på biblioteket. Nytt
för i år är att vi har Nintendos nya konsol
Switch!
Ledare: Martin Hedlund
Tisdag 3 april kl. 16.00–18.00
Lokal: Barnavdelningen

Först till kvarn,
kö anordnas vid behov.
Aktiviteterna är i första hand för
hemmavarande barn. Större grupper
är välkomna i mån av plats och måste
alltid föranmäla sig
tidigast 26/3 till 08-590 973 90 eller
barnbiblioteket@upplandsvasby.se

Onsdag 4 april kl. 13.00–14.00
Lokal: Barnavdelningen

Tecknarverkstad med
Henrik Jonsson
8–14 år
Vill du teckna som i Pax-böckerna? Kom
och få tips och råd av Henrik Jonsson
som har illustrerat Pax-böckerna.
Onsdag 4 april kl. 14.00–16.00
Lokal: Barnavdelningen

Bokcirkel om Pax-böckerna
Från 9 år
Gillar du att läsa och dras med i spänningen med Viggo och Alrik i
Pax-böckerna? Kom och prata om
böckerna och fika med andra Pax-läsare.
Torsdag 5 april kl. 14.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

Barnens vårsalong
Utställningen pågår tisdagen den 24
april till fredagen den 18 maj.
Kom och upplev småbarnens mästerverk
som skapats på Öppna förskolan.

Återkommande
Barn & unga
Bokklubb
Från 11 år
Tycker du om att prata om böcker du har
läst? Gå med i bibliotekets bokklubb! Vi
träffas ungefär en gång i månaden och
pratar böcker, ger boktips och fikar!
Grupp 1: Tisdagar kl. 16.00
Grupp 2: Torsdagar kl. 16.00
Datum och lokal meddelas senare.
Anmäl dig med e-post till:
barnbiblioteket@upplandsvasby.se eller
kom förbi biblioteket.

Sommarlovsboken
6–18 år
Läs fem böcker under sommaren.
I present får du träffa en författare och
får en bok.
Pågår 1 juni till 20 augusti
Mer information kommer senare.

TV-spel
Från 9 år
Kom och spela TV-spel med andra
spelsugna ungdomar på biblioteket. Nytt
för i år är att vi har Nintendos nya konsol
Switch!
Ledare: Martin Hedlund
Tisdagar kl. 16.00–18.00
23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 18/4
Lokal: Aktivitetsrummet på
barnavdelningen

After School
10–13 år
Tio måndagseftermiddagar händer det
något för dig som är 10-13 år. Vi skapar
efter olika teman.
Ledare: Mostyn De Beer
Måndagar kl. 16.00–18.00
Från 29 januari till 16 april
Lokal: Aktivitetsrummet på
barnavdelningen

Språksöndagar
Finska söndagar

Arabiska söndagar

För familjer med barn i alla åldrar
Tre temasöndagar för finskspråkiga
familjer. Sagor, pyssel och fika.

För familjer med barn i alla åldrar
Tre söndagar för arabiskspråkiga familjer.
Sagor, pyssel och fruktstund.

Ledare: Kirsi Kuusrainen

Ledare: Zainab Al Husssaini

Söndag 28 januari kl. 13.00–15.00
Tema: Muffins

Söndag 14 januari kl. 13.00–15.00
Söndag 11 februari kl. 13.00–15.00
Söndag 15 april kl. 13.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

Söndag 18 februari kl. 13.00–15.00
Tema: Pirater
Söndag 25 mars kl. 13.00–15.00
Tema: Påsk
Lokal: Barnavdelningen

Suomalaiset sunnuntait
Kaikenikäiset lapset ovat tervetulleita
Kolme teemasunnuntaita suomenkielisille
perheille. Satuja, askartelua ja kahvihetki.
Vetäjä: Kirsi Kuusrainen
Sunnuntaina 28. tammikuuta
klo 13.00–15.00
Teema: Muffinssit
Sunnuntaina 18. helmikuuta
klo 13.00–15.00
Teema: Merirosvot
Sunnuntaina 25. maaliskuuta
klo 13.00–15.00
Teema: Pääsiäinen
Paikka: Lastenosasto

Mongoliska söndagar
För familjer med barn i alla åldrar
Tre söndagar för mongoliskspråkiga
familjer. Sagor, pyssel och fruktstund.
Ledare: Battsetseg Batnasan
Söndag 11 mars kl. 13.00–15.00
Söndag 22 april kl. 13.00–15.00
Söndag 13 maj kl. 13.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

Persiska söndagar
För familjer med barn i alla åldrar
Tre söndagar för persiskspråkiga familjer.
Sagor, pyssel och fruktstund.
Ledare: Mehdi Rakhshadehkho
Söndag 4 februari kl. 13.00–15.00
Söndag 18 mars kl. 13.00–15.00
Lokal: Barnavdelningen

