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I Kulturkatalogen samlas de aktiviteter som vänder 
sig till förskola och grundskola. Möt kulturen på 
scener och kulturinstitutioner i centrala Linköping 
eller boka ett besök till er skola eller förskola. Varje 
klass eller grupp kan utan kostnad boka något av 
programmen i katalogen.

Förskolan
I kulturkatalogen presenteras barnföreställningar 
som visas på Sagateatern och pedagogiska besök för 
förskolebarn. Uppsökande barnteater, föreställning-
ar som kommer ut och spelar på respektive förskola, 
bokas genom förskolans kulturombud. Kulturombu-
den har möjlighet att önska föreställningar från ett 
mer omfattande utbud, riktat mot de yngre barnen.

Grundskolan
Förskoleklass till årskurs 9 kan välja att besöka en 
föreställning på Sagateatern eller att boka en före-
ställning till sin skola. Därutöver kan varje klass 
även boka något av de pedagogiska programmen. 

Bokning
Bokning av scenkonst görs på hemsidan  
www.linkoping.se/kulturbokning
För bokning av pedagogiska program - 
se information vid önskat program.

Reseersättning
Skolor som inte har möjlighet att resa kollektivt till 
kulturaktiviteterna har möjlighet att få ersättning 
för resor. Detta erbjudande gäller skolor utanför 
Linköpings tätort eller där andra särskilda förutsätt-
ningar råder. Kontakta Carola Sandgrim, kultur- och 
fritidskontoret för mer information. 

Förändringar i programmet kan komma att ske, för 
senast uppdaterade version se hemsidan
www.linkoping.se/kulturiskolan

VÄLKOMNA!

Vänliga hälsningar 
Carola Sandgrim, kultur- och fritidskontoret 
Tfn: 013-20 65 90, e-post: carola.sandgrim@linkoping.se

Kulturkatalogen  
höstterminen 2017

Lgr 11:
 Eleverna ska lära sig att använda och 

ta del av många olika uttrycksformer 
såsom språk, bild, musik, drama och 
dans samt att de ska utveckla kännedom 
om samhällets kulturutbud.

Lpfö 98:
 Barnen ska få skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom 
bild, sång och musik, drama, rytmik, 
dans och rörelse.
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Frö – TEATER TR3

En poetisk och humoristisk berät-
telse om frö och om tre figurer. Om 
ett träd, en pall, en kulle och en 
kappa. Om gröna blad, blommor, 
jord och vatten. Om en storm som 
kommer och löven som blir röda 
och faller ner. 

Frö är en berättelse om naturens 
kretslopp, livets gång och  
människans fascination för sådant 
som växer.

Speltid: ca 30 minuter

2-4 
år

Scenkonst

Scenkonstföreställningar (dans, musik och teater) 
visas för barn och unga från 2-15 år på  
Sagateatern och andra scener.  Scenkonst går även 
att boka till er förskola eller skola. På sidorna 5-11 
presenteras utvalda föreställningar som kan bokas 
utan kostnad. 

Varje klass eller grupp får varje läsår ta del av en  
scenkonstföreställning utan kostnad. I mån av plats 
kan flera besök bokas. 

Bokning
Boka platser och lämna önskemål om uppsökande 
föreställningar på hemsidan:  
www.linkoping.se/kulturbokning 

ung scen/öst
Aktuella föreställningar hos ung scen/öst finns på si-
dan 12. Dessa bokas direkt hos ung scen/öst och har 
ingen begränsning i antal föreställningar per läsår.

Kontaktperson
För frågor om föreställningar och bokning kontakta 
Carola Sandgrim, kultur- och fritidskontoret
tfn: 013-20 65 90, carola.sandgrim@linkoping.se

Visas på Sagateatern:
Måndag 27 november kl 9.00
Måndag 27 november kl 10.30

ScenGalej är Östergötlands största mötesplats för 
dans, teater och musik för barn och unga. Cirka 20 
föreställningar och konserter presenteras i sin helhet, 
dessutom blir det presentationer i annan form. 

Hallarna, Tunnbindaregatan 37, Norrköping 
Torsdag 5 oktober, läs mer på  
http://scengalej.se/ 

peda-
gogerScenGalej - Utbudsdag med scenkonst för barn och unga

ScenGalej vänder sig till dig som arbetar inom 
förskola och skola. Här får du möjlighet att ta del 
av nya föreställningar och konserter som kommer 
att turnera på förskolor och skolor i länet.
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Hugo Hansson flyttar in eller Polisen & Filuren – Teater Leo
4-9  
år

Julshow– Östgötamusiken

Östgötabandet tillsammans med 
Ola Lager & Maria Olofsson

Den årliga Julshowen med 
Östgötamusiken besöker 
Sagateatern veckorna före jul. Vi 
får vara med i deras julbestyr och 
lyssna till många stämningsfulla 
julsånger. Julshowen kommer som 
vanligt med julstämning som räcker 
hela vägen ända fram till julafton .

Speltid: ca 60 min

4-9
år 

Hugo Hansson vill egentligen bo 
kvar i sitt fina hus på landet. Men 
det går inte. Han måste flytta in i 
en modern lägenhet i stan. Det gör 
Hugo både ledsen och arg. Hugo 
bestämmer sig för att vägra flytta 
in och stannar i trappen, för han 
tänker inte göra som de vill. Snart 
går ryktet i trappen om farbrorn 
som inte vill flytta in i sin lägenhet.

Hugo Hansson flyttar in är en 
fantasifull och varm berättelse om 
hur det kan kännas att vara rädd för 
förändring och nya miljöer.

Teater Leos föreställning Polisen 
& Filuren kan också bokas till er 
förskola eller skola. 

Polisen & Filuren handlar om att 
anpassa sig för att passa in. Blir 
man mer omtyckt om man gör som 
alla andra eller är det bättre att gå 
sin egen väg?

Uppsökande teater: 
Bokas för 40 – 80 personer 
Speltid: 35 minuter 
Spelyta:  5 x 5 m 
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim 
Teknikkrav: 2 separata eluttag, lite 
mörkläggning 

Visas på Sagateatern:
Måndag 4 december kl 9.00 
Måndag 4 december kl 10.30 
Tisdag 5 december kl 9.00 
Tisdag 5 december kl 10.30 

Vilket väder – Teater Fenix

Den ene har alltid varit här. På 
stranden sitter han varje dag. Han 
har sina sysslor och sina dagliga 
rutiner. I regn och rusk, kyla och 
storm, i sommar och sol, alltid vid 
havet på stranden. Varje dag är 
likadan. Bara vädret förändras.

Så dyker den andra upp och gör sig 
hemmastadd. Allt förändras, inget 
är som förr.

En clownföreställning om att vara 
hemmastadd eller att komma ny till 
en plats.

Speltid: ca 35 min

Visas på Sagateatern:
Måndag 2 oktober 9.00
Måndag 2 oktober 10.30
Tisdag 3 oktober 9.30
Tisdag 3 oktober 10.30

3-8  
år
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Folket flyger – Teater Pelikanen

”Får vi vara här?”

”Är det här vår plats?”

I Folket flyger får vi möta 
historier om människor från den 
Amerikanska södern som vågat 
bryta ett förtryck. Vi får möta det 
Egoistiska Lejonet från Afrika, den 
Själviske Jätten från Småland och 
nutida berättelser från folk på flykt.

 

Ett berättardrama om krig och fred 
och mod och medmänsklighet.  
 
I samband med föreställningen kan 
man boka en workshop.

Speltid: 35 min

Kommissarie Gordon – Teater Pero

Kommissarie Gordon är en 
fängslande deckare om ett nattligt 
nötmysterium, efter en bok av Ulf 
Nilsson.  
 
Kommissarie Godon är en 
livsnjutare med tydliga visioner om 
en bättre värld.  
Tillsammans med sin pigga och 
listiga assistent, musen Paddy, 
löser de skogens mysterier och i 
sina bästa stunder ägnar de sig åt 
de stora tankarna.

En spännande och visuell 
föreställning med filmade inslag 
och skön musik, allt skapat live 
inför publiken.

Speltid: 40 min 

Visas på Sagateatern:
Måndag 25 september kl 9.00
Måndag 25 september kl 10.30 
Tisdag 26 september kl 9.00 
Tisdag 26 september kl 10.30 

4-9  
år

Visas på Sagateatern:
Måndag 16 oktober kl 9.00 
Måndag 16 oktober kl 10.30

Soporna - Musikteater Gulasch

Att sopsortera är kul tycker Gullan
och Osman. De är grannar.
En vacker dag hittar de en läskburk
i tunnan för papper.

Vem kan ha gjort något så dumt?
Jo, den nyinflyttade grannen.
Honom ska de lära allt de kan!
Men han är helt otroligt svårlärd.

Ett svängigt drama för barn om
att återvinna är att vinna!

Speltid: ca 35 min

Uppsökande teater  
Antal: 100 pers  
Speltid: ca 35 min
Spelyta: 5 x 5m. takhöjd 2,4 m
Bygg/rivtid: 1 tim./1 tim.

4-9  
år

6-9  
år



8

Vad var det jag glömde? – Teater Fenix
4-9  
år

Historien om den alldeles oerhört 
glömska damen och den lilla 
flickan.

Damen glömmer allt t.ex. sina skor. 
Ibland glömmer hon var hon bor.
Den lilla flickan minns allt.  

Minnet krossas sönder som glas 
men bitarna gnistrar som diamanter.
En föreställning med levande musik 
om att minnas och att glömma.  
 

 
Till föreställningen finns en 
framtagen lärarhandledning.

Uppsökande teater: 
Bokas för 30- 60 barn + vuxna

Speltid:   40 min
Spelyta:  6x6 m, tak 3 m,   
  mörkläggning
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim

Skratturnén – Clowner utan gränser
6-11 
år

Uppsökande teater: 
Bokas för ca 200 barn + vuxna

Speltid:   60 min
Spelyta:  7x7 m, tak 5 m
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim 
Fästpunkt i tak som håller för 
minimum 500kg.

Visas på Sagateatern:
Torsdag 12 oktober kl 10.00 
Fredag 13 oktober kl 10.00

Låt Skratturnén komma till din skola med sin 
föreställning om barns rättigheter.

Barn behöver tidigt få kunskap om sina rättigheter, 
inte minst för att förstå att dessa rättigheter gäller
alla barn; skolkamrater, flickan i sätet mittemot på 
tunnelbanan, hen som kanske flytt från ett krig 
och lever med sina föräldrar i ett främmande land, 
de barn som flytt hit utan sina föräldrar, alla de 
barn vi ser på teve som lever i länder där krig eller 
fattigdom är vardag.

Clowner utan Gränser väljer att använda skrattet 
som ett universellt verktyg för att tala om dessa
rättigheter. Genom skratt lockas känslor fram och 
nya tankar får ta plats. 

Genom att känna oss som en del av någonting 
mycket, mycket större får vi utrymme och mod att 
diskutera frågor som annars kan kännas svåra och 
främmande.    
 
En magisk, rikstäckande, skrattfylld och viktig 
turné som handlar om barns rättigheter. Med unika 
metoder fyllda av skratt, lek och kreativitet erbju-
der Skratturnén skolor ett nytt sätt att arbeta med 
barnkonventionen och den viktiga och mycket 
aktuella frågan om barn på flykt i Sverige.  
 
Skratturnén består av tre delar, en föreställning i 
gymnastiksal, en filmvisning och samtal.
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Alla dessa kompositörer – Östgötamusiken

Crusellkvintetten bjuder på en 
underhållande och välklingande 
konsert där man blandar anekdoter 
och tokigheter från musikens värld. 

Det blir en charmig och kärleksfull 
betraktelse av våra största och mest 
betydande musikpersonligheter 
som t ex Wolfgang Amadeus Mozart 
och Carl Michael Bellman, sett ur en 
blåsarkvintetts öron.

 
Uppsökande konsert
Bokas för 20- 60 barn + vuxna

Lokal:  scen, gymnastiksal 

  eller dylikt
Spelyta:  4 x 4 m
Speltid:   ca 30 min
Bygg/rivtid: 40/20 min

6-9
år

 

Om möjligt – Ingrid Olterman

En klassrumsföreställning om att 
våga kliva fram och om att vara 
delaktig i tid och rum. Ett äventyr 
där klassrummet blir en magisk 
plats för nya möjligheter. 

En delvis interaktiv dans- 
föreställning där vi vrider på 
begreppen regler, delaktighet och 
anpassning. En föreställning som 
kan inspirera till att våga ta plats 
och att vara sig själv. 

Du, Jag och Vi formar rörelse, 
rumslighet och musik och barnen 
agerar både publik och medaktör. 
Tillsammans skapar vi just för detta 
tillfälle nya regler. 
 
 Uppsökande dansföreställning 
 Bokas för max 30 elever/ 
 föreställning, 2-3 per dag  
 Lokal:    klassrum eller dyl,  
  gärna mörklagt   
 Speltid:  40 min 
 Bygg/rivtid: 1 tim

7-12  
år

En dag på lägerskolan  - Östgötamusiken

En musikal för särskolan med 
Östgöta Brasskvintett

Häng med Östgöta Brasskvintett 
en dag på lägerskolan och låt 
tråkiga sysslor som tandborstning, 
duschning och frukostätning gå 
som en dans med sköna låtar i ett 
häftigt sväng. Vi sjunger, spelar 
teater och slagverksinstrument, allt 
anpassat efter barnens förmåga. 
Och frökens… För ibland finns 
det frågor som inte ens fröken kan 
svara på. Var ligger till exempel 
landet där man böjer bananerna?

För mer information kontakta 
Mikael Wittwång på 070-3101979.

sär-
skola

Uppsökande dansföreställning
Bokas för 40 - 100 barn + vuxna
Speltid:   30-35 min
Spelyta:  6 x 6 m,  
  ej betonggolv 
  mörkläggning
Bygg/rivtid: 3 tim/2 tim
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Skönheten och Odjuret eller Askungen – Teater Imba 

Skönheten och Odjuret 
Vi har alla hört den klassiska sagan. 
Om Prinsen som får betala dyrt för 
sin fåfänga. Om Belle, flickan med 
böcker som sin största passion och 
hennes smått förvirrade far.

Ni känner igen historien kanske.
Men om vi gör pappan lite extra 
förvirrad? Gör odjuret extra fult och 
rädd för höjder? Om Belle avskyr 
hästar som döljer saker? 

Askungen 
En klassisk saga om drömmar och 
förhoppningar. En flicka uppväxt i 
ett hem utan kärlek som tvingas  

slava och arbeta utan någon vila. 
I denna föreställning ställer vi 
frågorna vi alla räds svara på; Vad 
ska jag ha på mig? Vad har jag 
egentligen för skostorlek? Och vad 
är en bal på slottet? 

6-12 
år 

Hans och Greta – Östgötamusiken och Folke dansteater

Folke Dansteater möter 
Crusellkvintetten i en ny och 
spännande tolkning av den 
klassiska sagan om Hans och  
Greta av bröderna Grimm.

I vår version får ni möta den 
utsatta mamman som med sina 
två barn gör allt för att överleva i 
samhällets utkant, i en stad präglad 
av överkonsumtion och kaos. I ett 
försök att ge sina barn ett bättre liv, 
lämnar hon bort barnen.

Hans och Greta försöker hitta vägen 
hem men går vilse och hamnar i 
klorna på den fåfänga, rika häxan.

Ta del av en fängslande berättelse 
där levande klassisk musik 
och balett flätas samman till en 
föreställning där mod, kärlek och 
gemenskap övervinner allt!

Speltid: ca 30 min

7-12  
år

Uppsökande dansföreställning
Bokas för 30 - 120 barn + vuxna
Speltid:   30 min
Spelyta:  9 x 8 m,  
  ej betonggolv 
  mörkläggning
Bygg/rivtid: 1,5 tim/30 min

Världens sju underverk – Norrköpings symfoniorkester 

Besök världens sju underverk med 
Ayla! Flyg med De Geer Airways 
runt världen och besök sju av alla 
jordens underverk. Hör musik av 
Prokofjev, Nielsen och Saint-Saëns.

De Geerhallen, Norrköping 
Vecka 46 
Bokas för 30 - 70 barn + vuxna, 
buss ingår
Lokal:  scen, gymnastiksal 
eller dylikt med plats för lek
Speltid:   ca 60 min 

9-11
år

Uppsökande teater 
Bokas för 30 -  80 personer 
Speltid:   40 min 
Spelyta:  3 x 3 m,  
Bygg/rivtid: 1 tim/1 tim

Visas på Sagateatern:  
Torsdag 2 november kl 10.00 
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Att våga och kunna vara den 
man är, är inte en självklarhet för 
alla. 

Som ung kan det vara svårt att 
hitta sin identitet och rädslan att 
inte passa in är stor. Fortfarande 
kan inte HBTQ-personer leva fritt 
och säkert, varken här i Sverige 
eller i andra delar av världen och 
självmordsfrekvensen bland unga 
transpersoner är hög.

För att bryta normer krävs mod och 
för att förändra attityder behövs 
kunskap och medvetenhet om att 
det vi gör och säger har betydelse 
för andra.

Alla ungdomar skall  
veta att de är OK och att det finns 
stöd på deras väg mot att våga och 
kunna vara den de är.

RFSL Örebro och Teater Martin 
Mutter kommer till er klass där vi 
under två lektionstimmar blandar 
föreläsning, workshop och 
interaktiv teater om HBTQ.

 Artikel 3 – Teater Martin Mutter

En igenkännande föreställning som 
ger målgruppen en ökad kunskap 
om vilka faktorer som inverkar på 
hälsan.

Viktor och Marie berättar om 
sin uppväxt i ett litet samhälle 
någonstans i Mellansverige. 

De beskriver en betydelsefull 
vänskap som innebar trygghet 
för båda men som ändå inte gav 
utrymme för hela verkligheten. 
Viktor led av psykisk ohälsa under 
tonåren men saknade förmåga, 

mod eller utrymme att sätta ord på 
det. Marie som hette Daniel under 
uppväxten bar ensam insikten att 
något i den egna identiteten var fel.

Dialogen handlar om rätten att själv 
få definiera sin person och sina 
upplevelser. 

Speltid: ca 60 min

It’s all too beautiful – Teater Tropos
13-15 

år

Visas på Sagateatern:

Måndag 20 nov kl 9.00 
Måndag 20 nov kl 10.30 
Tisdag   21 nov kl 9.00 
Tisdag   21 nov kl 10.30

Uppsökande teater 
Bokas för 15-35 elever/föreställning 
Två föreställningar per dag 
Speltid:   ca 80 min 
Spelyta:  lektionssal med  
  tomt golv, stolar 
  till klassen 

Sova – Blauba

SOVA är en interaktiv 
dansföreställning om sömn med 
målgruppen årskurs 4- 6. Projektet 
har en vetenskaplig, filosofisk och 
självreflekterande ingång. 

Vad är det egentligen som händer 
när vi sover? Vilka drömmar kommer 
vi ihåg och vilka drömmar har vi i 
sömnen och om livet?  Och varför är 
det egentligen så viktigt att sova? 

 

Speltid: 40 min

10-12 
år

14-15 
år

Visas på Sagateatern:

Torsdag 9 november kl 10.00 
Torsdag 9 november kl 13.00 
Fredag 10 november kl 10.00 
Fredag 10 november kl 13.00 
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Fladdret

  ung scen/öst startade 2001 och är en satellitverksamhet till Östgötateatern. Uppdraget är att spela  
  teater för barn och ungdomar från 6 år och uppåt med hela Östergötland som upptagningsområde. 

  För information och bokning: 
  013-37 77 77, biljett@ungscen.se. Hemsida: www.ungscen.se 

  Alla elever och lärare i Östergötland går gratis på ung scen/östs föreställningar!

6-8 
år

Trollkarlen från Oz
I Trollkarlen från Oz träffar vi det 
fega lejonet, Plåtis utan hjärna, 
Fågelskrämman utan hjärta och 
fyra stycken Dorothys i ett Oz fyllt 
av pastellregnbågar, blodtörstiga 
vargar och med glitterskor åt alla. 
Häxorna, Den gröna soldaten och 
den flygande pennan pekar ut 
vägen men Trollkarlen är tyvärr inte 
anträffbar. 

Hur ska de fyra Dorothys komma 
hem? Och vill de ens det?

Trollkarlen från Oz  
är en klassisk berättelse om att 
våga drömma om något annat, och 
om den enkla men svårfångade 
sanningen: att det en söker finns 
inom en själv. I en ny bearbetning 
med sång, dans och nyskriven 
musik undersöker vi fantasins och 
vänskapens förmåga att hitta det. 

Fritt inspirerad av Frank L. Baums 
The wizard of Oz.

Spelas på Ung scen/öst 
i Linköping 
29 sept – 1 nov

Tid: kl 10.00 och 12.15
 
Längd:  60 min

Max antal publik per föreställning: 
100 personer

Info och bokning:
013-37 77 77, biljett@ungscen.se

Det har börjat fladdra i M:s mage. 
M och C vet inte riktigt vad det 
betyder. Är det något härligt eller 
läskigt eller äckligt eller jobbigt? 
M och C har kommit till klassrum-
met från en märklig framtid, för att 
tillsammans med publiken försöka 
lista ut vad det är för känsla som 
fladdrar och vad som ska göras åt 
den.

 

Fladdret är en teaterföreställning för 
barn 6 - 8 år som med hjälp av en 
hög moderna och klassiska berät-
telser om kärlek, tar sig an de stora 
romantiska känslorna och erbjuder 
ett utrymme för funderingar och 
interaktion.

Spelas på turné i klassrum  
3 okt - 15 dec

Tid: kl 10.00 och/eller kl 12.00 
 eller efter öskemål 

Längd:  60 min

Max antal publik per föreställning:  
en klass eller 30 personer

Info och bokning:
013-37 77 77, biljett@ungscen.se

10-12  
år
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Varje klass eller grupp kan utöver en scenkonstföreställning 
även boka ett kostnadsfritt pedagogiskt program per läsår.  
I mån av plats kan flera besök bokas. 

På sidorna 13-22 presenteras utvalda program som  kan 
bokas utan kostnad. Dessa är markerade med gröna fält 
och med symbolen ”utan kostnad”. Information om bokning 
finns vid varje program.

Här presenteras även ordinarie program hos respektive 
verksamhet. Dessa program kan innebära en kostnad vid 
bokning. Se respektive program för mer information. Vid 
bokning av ordinarie program finns ingen begränsning i 
antal tillfällen per läsår.

Pedagogiska program

Utan  
kostnad

13-15 
år

Fläta band 
Vi lär oss hur man flätar fina armband och 
nyckelband. Trefläta, fyrfläta och öglefläta, 
från lätt till mera klurigt, men lika roligt när 
man lär sig. 

Åldersgrupp:  F-6 
Tid:   90 min 
Gruppstorlek : ca 10 elever
Kan bokas v. 39 - 43

Väva figurer
På pappskivor väver vi gubbar, flickor, 
tomtar och småkompisar att sätta på jackan 
eller hänga på väskan.  

Åldersgrupp: F-6
Tid:  90 min 
Gruppstorlek:  10 elever 
Kan bokas v. 45 - 49

Hemslöjden i Östergötland
6-12 
år

Utan  
kostnad

Skapande verkstad

Bokning:
Kontakta Hemslöjden i Östergötland  
Nina Bäckman, nina.backman@hemslojd.org   
070-640 05 03 
www.hemslojdeniostergotland.se

mailto:nina.backman@hemslojd.org
http://www.hemslojdeniostergotland.se
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Passagens pedagogiska program  

I Passagens konsthall kan skolgrupper få pedago-
giska visningar av aktuella konstutställningar samt 
workshop i form av skrivarverkstad, bildanalys och 
enklare gestaltningar. 

Mer information: 013-26 31 75 
Bokning: ateljepassagen@linkoping.se

Tid:  1-2 timmar
Gruppstorlek:  max 25 
Pris:   20 kr per elev och gång med faktura,  
  externt och kontant 25 kr

Enbart rundvandring med konstsamtal är kostnads-
fritt och bokas under ordinarie öppettider. 

Konstsamtal och workshop i Passagens Konsthall 10-16 
år

På Ateljé Passagen kan barn och unga  
utveckla sitt eget skapande. Vi låter oss inspireras 
av den aktuella utställningen i konsthallen där vi 
samtalar om vad vi ser och upplever. Efter samtalet 
följer ett längre arbetsmoment där vi skapar själva 
med hjälp av olika typer av konstnärsmaterial. 

Tid:  2 tim
Pris:   20 kr/barn och gång med faktura,  
  externt och kontant 25 kr/barn
Gruppstorlek:  7- 25 barn

För mer info ring: 013-20 52 43 eller 013-26 35 82 
Bokning: ateljepassagen@linkoping.se

I Medieverkstaden arbetar vi med en variation av 
uttrycksformer och digitala verktyg. Vi inspireras av 
pågående utställning och provar på att fotografera, 
göra digitala bildberättelser på iPad, bygga miljöer 
och skapa stop-motion film eller filma, agera och 
redigera spelfilm på dator. 

Tid:  1.5-3 tim, boka gärna två besök
Pris:   20 kr/barn och gång med faktura,  
  externt och kontant 25 kr/barn
Gruppstorlek:  max 12 elever per besök

För mer info ring: 013-20 52 43 eller 013-26 35 82 
Bokning: medieverkstadpassagen@linkoping.se

Skapa på Ateljé Passagen Medieverkstad Passagen
från  
7 år

 6-15 
årGrafik - att trycka sin bild i flera kopior

Kreativt skapande och  
gestaltande med grafisk teknik. 

Rista, klistra, klipp, skär, riv, färga, tryck och tryck 
om igen. 

Vi skapar bilder med hjälp av olika material och 
grafiska trycktekniker.  Att skapa med grafiska 
tekniker är en process där det både ges möjlighet 
att planera sin bild och att överraskas av det 
färdiga trycket. Du kan också trycka flera gånger 
och få flera versioner av samma bild. 

Grafisk teknik väljs och anpassas efter grupp/ålder.

Handledare är Isabelle Nilsson, bildkonstnär. 

Tid:   Efter överenskommelse  
Tidsåtgång: 2,5 timmar 
Gruppstorlek:  Halvklass 

 

3-16 
år

Ateljé Passagen kommer på besök till er skola

Bokning:
Bokning görs på hemsidan 
www.linkoping.se/kulturbokning

Utan  
kostnad

För mer information om Passagens pedagogiska program: www.linkoping.se/passagen
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6 år - Barnens gåvobok
Alla sexåringar får en bok som gåva vid besöket på 
biblioteket med förskoleklassen. Vid besöket visar vi 
biblioteket och delar ut barnens lånekort. Gåvoboken 
finansieras av Statens Kulturråd.  
Kontakta ditt bibliotek i god tid innan besöket så att 
vi hinner skriva ut lånekorten i förväg.

Äppelhyllan - läsglädje för barn
Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan 
hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller 
fingertoppar.
Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns 
Äppelhyllan. Här hittar du böcker för och om barn 
med funktionsnedsättning. Böcker som väcker 
läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig 
som vuxen.

Humleväskor
Känner ni till våra Humleväskor? Det är väskor med 
olika teman som exempelvis kroppen, genus, rim 
& ramsor, alla är lika mycket värda. Prata med ert 
närmaste bibliotek så beställer vi hem de väskor ni 
har behov av.
 
Egen nedladdning av talböcker
Med hjälp av Egen nedladdning kan elever som har 
svårt att läsa tryckt text, själv ladda ner talböcker 
direkt från Legimus (Myndigheten för tillgängliga 
mediers bibliotek). På biblioteket får eleven 
inloggningsuppgifter till Legimus.

Stadsbibliotekets program för förskola och grundskola

Språkväskor till utlån
Biblioteket satsar på språkutveckling för barn! Det 
finns många olika väskor med olika material. Allt från 
de populära Babblarna till nya spel och leksaker.

Språkpiller och språkutveckling
Språkpiller är en del av den behandling logopeden 
erbjuder barn med försenad språkutveckling. Det är 
bilderböcker utvalda för att utveckla barns språk och 
skapa läslust. Böckerna lånas på biblioteket. 
Språkpiller passar naturligtvis alla barn för allmän 
språkstimulering!  

Visning av huvudbiblioteket
Huvudbiblioteket tar emot grupper i mån av tid. 
Mejla: bibblan@linkoping.se så tar vi kontakt.

För mer information: www.linkoping.se/bibliotek

Linköpings stadsbibliotek 

Boka en sago- eller berättarstund  
för 5-åringarna på biblioteket!
Programmet erbjuds på följande bibliotek:
Johannelunds bibliotek
Linghems bibliotek
Ekholmens bibliotek
Malmslätts bibliotek
Ljungsbro bibliotek
Sturefors bibliotek

Huvudbiblioteket erbjuder under hösten sago-  
och berättarstunder för särskolan. 
Boka via: bibblan@linkoping.se

Tid:   överenskommelse vid bokning 
Tidsåtgång:  ca 20-30 minuter
Gruppstorlek:  max 15 barn

5 år
särskolaSago- eller berättarstund 

Bokning:

Ta kontakt med ditt närmaste bibliotek, kontakt-
uppgifter finns på www.linkoping.se/bibliotek
Begränsat antal platser!

Utan  
kostnad
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Friluftsmuseet Gamla Linköping
Staden för länge sedan

Svenska jultraditionerPå följande sidor presenteras ett urval  
av skolprogram som kan bokas i Friluftsmuseet 
Gamla Linköping.  
Dessa program innebär en kostnad vid bokning.

För mer information besök hemsidan  
www.gamlalinkoping.info

Bokning: anna.kufver-kulenovic@linkoping.se  
eller 013-20 64 42

Ordinarie program

Gammaldags skoldag
Upplev en gammaldags skoldag. Barnen reser 100 
år tillbaka i tiden och träffar skolmamsell Kjelland. 
Barnen provar på att skriva på griffeltavla, sudda med 
hartass och skriva med bläck. Dagen inleds med 
morgonbön som eleverna får ta del av genom ett 
förberedelsematerial. 

Tid:   60 minuter 
Gruppstorlek:  Max 25 barn 
Bokningsbart:  Året runt 
Pris:   500 kr 

7-9 
år

Många barn förr fick vara med och bidra 
till försörjningen. Tidsresan består av två stationer. 
Hemmets sysslor där eleverna hjälper fru Rydberg.  
De maler mjöl, bakar, kokar kaffe, städar och bär in 
ved. I Repslageriet får eleverna träffa repslagaren och 
bli lärlingar. De provar på att slå rep och hjälper till 
med de arbetsuppgifter som hör till.  

Tid: 2.5 tim kl 9.00 - ca 11.30
Antal elever: max 25 
Pris: 1000 kr
Bokningsbart: 28 augusti till 19 september

7-9
år

Vad vet barnen om livet förr?  
Med utgångspunkt i barnens kunskap och deras frågor berättar 
vi om livet i en småstad för hundra år sedan. Barnen får titta, 
känna och klämma på vardagsnära föremål. De får använda 
kroppen och knoppen för att komma nära historien. Begränsat 
antal platser finns och först till kvarn gäller!

Tid:   60 minuter 
Gruppstorlek:  Max 20 barn 

Tidsresan består av två stationer.  
Hemmets sysslor där eleverna hjälper fru Rydberg 
att förbereda ett viktigt besök. De maler mjöl, bakar, 
kokar kaffe, städar och bär in ved. Den andra 
stationen är Folkskolan där barnen är med om en 
gammaldags skoldag.  
 
 
Tid: 2.5 tim kl 9.00 - ca 11.30
Antal elever: max 25 
Pris: 1000 kr
Bokningsbart: 28 augusti till 19 september

7-9
år

Tidsresan I - Hem & skola Tidsresan II - Hem & arbete

Bokning sker till anna.kufver-kulenovic@linkoping.se eller  
013-20 64 42 
Bokningsbart:  kl 10-12 v. 42-47. Ej måndagar.
Mer information 
www.gamlalinkoping.info

Utan  
kostnad

4-6 
år
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Hur var det att vara barn förr?  
Vi besöker Folkskolan och arbetarhemmet Solliden 
och ser på likheter och olikheter mellan barns 
uppväxt då och nu. 
 
Tid:  60 minuter 
Gruppstorlek: Helklass 
Pris:   400 kr

Barn förr 7-16 
år Skolmuseet

7-16 
år

I skolsalar från 1840-, 1880- och 1920-talet tittar vi 
på hur skolan ändrats genom tiderna. Tillsammans 
jämför vi skolan förr med vår egen tid. 
 
Tid:   45 minuter 
Gruppstorlek: Helklass 
Pris:   400 kr

Vi besöker två olika Linköpings-hem från tidigt  
1900-tal. Vi tittar på likheter och skillnader mellan 
 hemmen och vår egen tid.
 
Tid:    60 min
Gruppstorlek:   Helklass
Pris:    400 kr 

 

Boende och liv i början 
av 1900-talet

Vi blickar tillbaka för att väcka tankar  
om framtiden. Kan geten hjälpa oss till ett mer 
hållbart liv? Besök getterna tillsammans med 
friluftsmuseets personal som anpassar samtalet efter 
barnens ålder. Vad har en get för behov, vad har man 
dem till idag och varför hade människor förr getter. 
Vi kan prata djurvård, självhushållning, kretslopp och 
hur man är en bra kompis. Besöket avslutas med 
skapande verksamhet.

Tid:   Ca 1,5 tim 
Bokningsbart:  Hela året  
Kostnad:  600 kr  
Gruppstorlek:  25 elever

2-9
år

12-16 
år

På egen hand

Lär om livet i en småstad för hundra år sedan i en 
spännande upptäcktsfärd på egen hand. Spåret är 
lättillgängligt året runt, oavsett övriga öppettider. 
Kartan kan hämtas i Infomagasinet, Handelsboden 
och i den röda lådan utanför Bryggaregården.

Utan kostnad.

Jakten på vätten

Till första advent klär vi våra museihem i julskrud. 
Blir vi snälla av att äta pepparkakor och varför 
står halmbocken under granen? Kom och lär om 
jultraditioner.

Pris: 400 kr. Bokas 20 november till 19 december

För bokning av jultraditioner kontakta Lotta 
Jerndal: 013 - 20 68 14, lotta.jerndal@linkoping.se

Svenska jultraditioner
12-16 

år

Julstök
Alla 

åldrar

Öppet hus i flera av våra museer. Ingen förbokning.

Välkomna att uppleva gammaldags traditioner i ett 
julpyntat Friluftsmuseum. Se traditionell ljusstöpning, 
hur det bakas i järnspisen och hälsa på hos tomten 
som förbereder det sista inför julafton. 

Tid/datum: 6 och 7 december kl 9-12 & 13-15 

Öppet i flera museer. Se hela programmet på  
www.gamlalinkoping.info

6-10 
år

Gethjälpen
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Flygvapenmuseum  
7-12
år

Ett skolprogram om ett mysterium. 

I utställningen om nedskjutningen av ett flygplan, 
kommer eleverna nära en av de mest dramatiska 
händelserna för Sverige under kalla kriget. Eleverna 
utforskar både föremål och historia kopplade till 
händelsen.

Skolprogrammet utgår från delar av det centrala inne-
hållet för årskurs 1-6 i historia, samhällskunskap och 
svenska. Upplägget bygger till stor del på samtal, där 
elevernas egna funderingar med koppling till historien 
om vraket av den nedskjutna DC-3:an är i fokus.

Tid:   Efter överenskommelse 
Tidsåtgång:  ca 90 min 
Gruppstorlek: helklass

Flygvapnet som försvann 

Bokning sker till 
pedagogerna@flygvapenmuseum.se

Mer information 
www.flygvapenmuseum.se  
under rubriken Skola

Utan  
kostnad

13-15
år

Inom flygtekniken samverkar flera
tekniska system, vars utveckling går att följa i utställning-
arna på Flygvapenmuseum. Genom att studera några 
konkreta exempel på flygplan, helikoptrar och system 
kommer dina elever nära teknikens utveckling under 
1900-talet.

Skolprogrammet utgår från delar av det centrala innehål-
let för årskurs 7-9 i teknik. Upplägget belyser hur föränd-
ringar i samhället har påverkat teknikens utveckling, med 
tonvikt på det militära flyget. 
De verktyg för förståelse och analys som eleverna 
erövrar kan underlätta för förståelsen av andra tekniska 
system.
Tid:   Efter överenskommelse 
Tidsåtgång:  ca 60 min 
Gruppstorlek: helklass

Teknikens utveckling under 1900-talet 

Bokning sker till 
pedagogerna@flygvapenmuseum.se

Mer information 
www.flygvapenmuseum.se  
under rubriken Skola

Utan  
kostnad

 
Flygvapenmuseum har en bred kulturhistorisk inriktning 
och erbjuder skolprogram inom såväl teknik och 
naturvetenskap som historia och samhällsvetenskap. 
Verksamheten lämpar sig särskilt bra för 
ämnesövergripande lärande.
 
Exempel på skolprogram på Flygvapenmuseum:  
Luft och Flyg, Det stora kriget, Kalla kriget och 
Upptäcktsfärd med Drakel och Viggo.

Läs mer om Flygvapenmuseums  
skolprogram för olika åldrar på 
 www.flygvapenmuseum.se 

Priser: 
Förskola gratis
Årskurs F-9 500 kr/klass. 
Bokning sker till:
pedagogerna@flygvapenmuseum.se 

Ordinarie skolprogram Alla 
åldrar

http://www.flygvapenmuseum.se
mailto:pedagogerna@flygvapenmuseum.se
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Från reformation till blodbad

Under 1500-talet sker stora förändringar i Sverige 
och Linköping har sin självklara del i historien.

Bland de stora händelserna i Sverige har vi  
Stockholms blodbad, reformationen, nordiska sju-
årskriget och det kungliga maktspelet med slaget 
vid Stångebro och Linköpings blodbad.

Alla dessa händelser har sin naturliga plats i Linkö-
pings historia och flera av dess huvudpersoner har 
satt sina spår här på Linköpings slott.

Under 60 minuter tar vi oss genom 1500-talet från 
början fram till dess blodiga slut på Stora torget 
den 20 mars 1600. Hur har denna händelseutveck-
ling påverkat oss i dagens samhälle?

Tid:   Efter överenskommelse 
Tidsåtgång:  ca 60 min 
Gruppstorlek: max 25 elever

Slotts- och Domkyrkomuseet
10-15  

år
Linköping under Vasatiden 

Bokning:

Kontakta Lotta Franzén. Linköpings  
Slotts- och Domkyrkomuseum

Tfn: 013-12 23 80, e-post: info@lsdm.se

Utan  
kostnad

Att besöka Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum 
är ett roligt sätt att lära känna vår stad och dess 
historia. Här kan vi berätta om medeltiden med ett 
Linköpingsperspektiv. 

I entrén finns biskop Bengts torn från 1286 där man 
kliver rakt in i en byggnadsarkeologisk utgrävning. 
En trappa upp gömmer sig vår skattkammare och 
högst upp finns en modell av Linköpings slott som 
det såg ut i början av 1600-talet. 

Denna guidning skräddarsyr vi efter  
skolklassernas önskemål och efter hur långt man vill 
sträcka sig genom historien. 

 
Pris:  400 kr 
Bokning:  013-12 23 80,  
  info@lsdm.se 

Biskopsborgen som blev ett kungligt slott
7-15 
år

Att vara barn är inte alltid lätt - men hur var det 
att växa upp på medeltiden? 

I FOKUS - BARN presenterar vi två verkliga barn. 
Det handlar om bondflickan Katarina som kom till 
Linköping som pilgrim och om Jacob som kom från 
en rik familj och fick växa upp på slottet. 

Vi berättar om deras liv och vardag i stad och på 
landsbygden. Hur såg dagarna ut, fick man leka, 
gick man i skolan, vad åt man, hur klädde man sig? 
Hur skiljde sig livet åt för pojkar och flickor,  
fattiga och rika? 

Pris:  400 kr 
Bokning:  013-12 23 80,  
  info@lsdm.se 

Fokus Barn - Att växa upp på medeltiden
7-12 
år



20

Östergötlands museum  

Utan  
kostnad

Östergötlands museum är som ett kulturellt 
smörgåsbord, i Upptäck museet! visar vi er 
godbitarna. Vi tittar på Bergsgraven, besöker 
konstavdelningen, någon av de tillfälliga 
utställningarna samt spanar in Datamuseet  
– en resa i tid och rum! 
Vi berättar också om museets aktiviteter.
Visningen anpassas efter åldersgrupp.

Tid:  efter överenskommelse
Tidsåtgång:  45-60 min
Gruppstorlek:  varierar beroende på ålder

Bokning:  
Kontakta Caroline Morgansdotter Blomsten  
E-post:  
caroline.m.blomsten@ostergotlandsmuseum.se

alla
åldrarUpptäck museet!

På följande sidor presenteras övriga program som 
kan bokas på Östergötlands museum. Dessa pro-
gram bokas till ordinarie kostnad genom att kon-
takta den pedagog som står som kontaktperson för 
respektive program. 
Läs mer på www.ostergotlandsmuseum.se

Priser: 
Förskola  Gratis 
Årskurs F-9 Enbart visning 350 kr/klass 
  Visning inkl skapande verkstad   
  (1,5-2 tim) 900 kr/klass 

Information om ordinarie program

Viljans värld är ett nytt upplevelserum för barn 
mellan 3 och 10 år. Här kan ni åka rutschkana 
från en myrstack, bo in er i en ek, besöka ett 
rymdskepp, krypa på en jättegammal grav och 
upptäcka spännande föremål! 

För bokning av Viljans värld, kontakta:

Ragnvi Andersson  
ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se

Viljans värld
3-10 
år

mailto:caroline.morgansdotter.blomsten@ostergotlandsmuseum.se
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Museihunden Östen berättar om vad man kan 
göra på ett museum och om hur han hamnade 
här. Tillsammans besöker vi också någon av våra 
utställningar. Ni väljer själva mellan konst eller 
kulturhistoria.

Tid:  60 minuter  
Max  25 barn/grupp 
Pris:  Förskola gratis, grundskola 350 kr 

Kontakt: Lena Lindgren,  
lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se

Östen & Göta
3-9
år

Två olika program om historiska perioder.

Forntiden 
I utställningen Östgötaliv möter vi människor och 
föremål från stenåldern och framåt. Hur levde 
man? Vem gjorde vad? Hur såg vardagen, familjen 
och maktrelationerna ut? Möjlighet finns att få 
känna på föremål.

Medeltiden 
Vi börjar i det medeltida Söderköping och de fynd 
som hittats där – skor, kammar, redskap med 
mera. Vilka levde här? Vem styrde staden och hur? 
Hur såg vardagen ut för ung och gammal, fattig 
och rik? 

Tid:  60 minuter  
Pris:  350 kr

Kontakt: Ragnvi Andersson 
ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se

Forntiden & Medeltiden
7-15 
år

Vi tittar på historiska bilder i konstsamlingen och 
pratar om vad vi ser och upplever. På så sätt övar 
vi oss i att se, beskriva och fantisera. Programmet 
avslutas med skapande aktivitet i vår verkstad.  
 
Tid:  60 minuter  
Pris:  Förskola gratis, grundskola 350 kr  
 
Kontakt: Caroline Morgansdotter Blomsten 
caroline.m.blomsten@ostergotlandsmuseum.se

Titta - berätta - göra 4-7 
år

Programmet inleds med samtal om konst och vad 
konst är. Varför ska man titta på konst? Vi inleder 
också med samtal om känslor. Vad är en känsla? 
Hur känns det när man är riktigt glad, kan känslor 
ha färger? 

Vi går sedan på spaning i konstavdelningen och 
stannar till vid 2-3 konstverk. Vi pratar om vilka 
känslor som bubblar upp i kroppen när vi tittar på 
verken. Glädje, ilska, förvåning eller kanske rädsla? 

Programmet avslutas sedan med skapande 
aktivitet i vår verkstad.

Tid:  90 minuter 
Pris:  Förskola gratis, grundskola 900 kr

Kontakt: Caroline Morgansdotter Blomsten 
caroline.m.blomsten@ostergotlandsmuseum.se

4-9  
årKonst & känslor

mailto:lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se
mailto:ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se
mailto:caroline.morgansdotter.blomsten@ostergotlandsmuseum.se
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Vi studerar geometri i konstverk från olika tider och 
pratar om rumslighet, färger och centralperspektiv. 
Hur har konstnärerna använt sig av geometriska 
former och vad ger det för effekter? 

Möjlighet finns att boka verkstad i anslutning till 
programmet. Eleverna får bygga upp rum, och/
eller dekorera geometriskt formade askar.

Tid:  60-120 minuter  
Pris:  350 kr för visning,  
 900 kr med skapande verkstad

Kontakt: Lena Lindgren 
lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se

Historiebruk - vad är det? Geometri i konsten13-15 
år

10-15 
år

Vi tar avstamp i en målning från 1800-talet 
och diskuterar begreppet historiebruk. Vem 
använder historia och i vilket syfte? Avsändare, 
sammanhang och tolkningar diskuteras. 

Vi tittar på hur vikingatiden uppstod som begrepp 
och analyserar vikingen som historisk karaktär. 
Därefter besöker vi en grav från stenåldern och 
diskuterar hur historia och tolkningar kan ändras 
över tid. 

Tid:  60 minuter 
Pris:  350 kr

Kontakt: Lena Lindgren 
lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se

När får man säga att något är fult?  
Vem bestämmer att något är fult? Varför tycker 
vi att något är fult? Vad är egentligen fult? Är vår 
smak vår egen eller ”ärver” vi den av andra? 

Vi sätter fokus på skönhetsnormer, vem som 
formar dem och tittar närmare på estetikens 
historia, vårt arv och den personliga upplevelsen.

Tid: 60-90 minuter 
Pris: 350 kr för visning,  
 900 kr med skapande verkstad

Kontakt: Ragnvi Andersson 
ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se

Vad är fult?
6-15 
år

Vad är tid? Kan vi se att tiden går? Hur mäter vi tid 
och håller koll på tid? Hur såg man på tiden i det 
gamla bondesamhället? De här och fler frågor tar 
vi upp och funderar över. I en skapande verkstad 
bygger vi tidsmaskiner och funderar över när i 
tiden vi vill resa till, och varför. 

Tid:  90 minuter 
Pris:  900 kr  
Vi träffas i Krogfallstugan i Trädgårdsföreningen.

Kontakt: Emma Friberg 
emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se

I tid & otid med Tant Tid
6-15 
år

Utställningen Digitala Drömmar börjar  
på 1950-talet. Eleverna får följa med på en resa 
som börjar med de allra första stordatorerna och 
avslutas i dagens, ständigt uppkopplade samhälle. 

Vi pratar om vilka stora förändringar som skett 
i samhället på bara 60 år och hur det påverkat  
datorernas design.

Efter visningen finns möjlighet att jobba med ipads 
eller pärlplattor i en skapande verkstad.  
 
Tid: 60-90 minuter 
Pris: 350 kr för visning,  
 900 kr med skapande verkstad

Kontakt: Thomas Clifford  
thomas.clifford@datamuseet.se

Digitaliseringen av Sverige 7-15 
år

mailto:lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se
mailto:lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se
mailto:ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se
mailto:ragnvi.andersson@ostergotlandsmuseum.se
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Tider för föreställningar som visas på Sagateatern

Vecka 39 
Måndag 25 sept 9.00 Kommisarie Gordon 4-9 år 
Måndag 25 sept 10.30 Kommisarie Gordon  4-9 år
Tisdag 26 sept 9.00 Kommisarie Gordon  4-9 år 
Tisdag 26 sept 10.30 Kommisarie Gordon  4-9 år

Vecka 40
Måndag 2 okt 9.00 Vilket väder 3-8 år
Måndag 2 okt 10.30 Vilket väder 3-8 år
Tisdag 3 okt 9.00 Vilket väder 3-8 år
Tisdag 3 okt 10.30 Vilket väder 3-8 år
 
Vecka 41 
Torsdag 12 okt 10.00 Skratturnén 6-11 år 
Fredag  13 okt 10.00 Skratturnén 6-11 år
 

Vecka 42 
Måndag 16 okt 9.00 Folket flyger 6-9 år 
Måndag 16 okt 10.30 Folket flyger 6-9 år

 
Vecka  44 - Höstlov 
Torsdag 2 nov 10.00 Askungen 4-9 år 

 
Vecka 45 

Torsdag 9 nov 10.00 Sova  10-12 år 

Torsdag 9 nov 13.00  Sova 10-12 år  
Fredag 10 nov 10.00 Sova 10-12 år 
Fredag 10 nov 13.00 Sova 10-12 år 
 
Vecka 46 
Måndag 20 nov 9.00 It’s all too beautiful 13-15 år 
Måndag 20 nov 10.30 It’s all too beautiful  13-15 år 
Tisdag 21 nov 9.00 It’s all too beautiful  13-15 år 
Tisdag 21 nov 10.30 It’s all too beautiful 13-15 år 
 
Vecka 48 
Måndag 27 nov 9.00 Frö 2-4 år  
Måndag 27 nov 10.30 Frö 2-4 år  
 
Vecka 49 
Måndag 4 dec 9.00 Julshow 4-9 år 
Måndag 4 dec 10.30 Julshow 4-9 år 
Tisdag 5 dec 9.00 Julshow 4-9 år 
Tisdag 5 dec 10.30 Julshow 4-9 år 
 
Bokning

Bokning av platser till visningar på  
Sagateatern görs på hemsidan  
www.linkoping.se/kulturbokning 
 
 

Louis de Geer, Norrköping 

Vecka 17
Tisdag 14 nov 10.30 Världens 7 underverk  9-11 år 
Onsdag 15 nov 10.30 Världens 7 underverk 9-11 år 
  

Bokning

Bokning av platser till görs på hemsidan  
www.linkoping.se/kulturbokning

Övriga lokaler
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Mer information

www.linkoping.se/kulturiskolan

Kontaktperson:
Carola Sandgrim 
kultur- och fritidskontoret
tfn: 013-20 65 90 
e-post: carola.sandgrim@linkoping.se

Linköpings kommun

linkoping.se/kulturiskolan


