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MADAM ROT – Dockteater med trädocksverkstad 6-9 år, familjer
Staffan Björklunds dockteater

En äkta Morotsmadam
av ädlaste rotfruktstam!
Och Gammelrot, långtifrån ung
Men knölig och tjock och tung!
Tre rotfasta sommarhistorier om
Gummor och Gubbar med fingrar i
jorden och sinnet i skyn! Efter pjäsen
får barnen träffa dockmakarna och
med pjäsen som inspiration slöjda egna figurer av naturens material som grenar, strå och rotfrukter att ta med
sig hem!
IKEA Aktivitetshus, lördagen den 6/2 kl 13.00.
Medarrangör: ABF.

PICI OCH OSO
Teater 23

2-4 år

Två märkliga figurer träffas av en slump. Pici som är den
lilla och Oso som är den stora. De känner inte varandra,
men båda vet vad det innebär och hur det känns att bli
lämnad ensam i världen. Men just idag kommer Pici att
hitta Osos mysiga koja. En koja som kommer att bli platsen för ett första möte och en massa nya lekar.
Föreställningen bjuder även in till en fantastiskt konstruerad lekvärld som väcker upptäckarglädjen hos den allra
minsta publiken.
IKEA Aktivitetshus, lörd. den 5/3 kl 13.00 och 14.15
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

KNACK KNACK – en välkomnande
dansföreställning 3-8 år, familjer
Big Wind

Glid in i en magisk dansvärld där allt är föränderligt. Öppna
sinnena som ett barn.Var kom badbaljan ifrån? Nu blev det
en present. Titta, hon är en staty! Dansarna Johanna Ehn
och Fanny Kivimäki leder varsamt de
små barnen till svängiga födelsedagskalas, iväg på bilresor till havet mm.
En hyllning till fantasin, lekfullheten och
dansen. En glad själ i en glad kropp!
Knack Knack är en färgstark dansföreställning för barn och familj!
IKEA Aktivitetshus lördagen den
16/4 kl 13.00
Medarrangör: ABF.

Biljetter finns att köpa två veckor innan
respektive föreställning på Älmhults bibliotek
samt på IKEA Aktivitetshus.

BARNLOPPIS
I samband med familjeföreställningarna anordnas
barnloppis på IKEA Aktivitetshus kl. 10-13. Kom
och fynda barngrejor – kläder, skor, leksaker m.m.
Bord bokas via aktivitetshuset@ikea.com eller på
tfn 0476-58 76 00. Begränsat antal bord.
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