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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  
vårterminen 2018

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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Uppdrag Nelly Rapp – Teater Martin Mutter

Kalevala skåpet - Teater Sláva 

Teater Sláva visar er Kalevalaskåpet - 
en sagoteater fylld av det stolta finska 
eposets pärlor. Vi gläntar på locket till 
en skattkista full av sagor som gnistrar 
av guld och silver. 

En föreställning fylld av musik, sång 
och skönhet som bjuder på en rolig 
och poetisk stund med mycket näring 
för fantasin. 

Föreställningen passar både svensk-
språkiga och tvåspråkiga barn från  
4 år. 
 
Speltid: ca 45 minuter

Fem vänner får ett oväntat uppdrag. 
På lördag ska de framföra Trollkarlens 
bok på stadens bibliotek – som 
teaterföreställning! Tiden är knapp. 
Hur ska de hinna få ihop det? Och 
vem ska spela monster-agenten Nelly 
Rapp?

UPPDRAG NELLY RAPP är en fristående 
pjäs där historien sammanvävs 
med berättelsen i Martin Widmarks 

Trollkarlens bok. Här har de fem 
strategierna för läsförståelse i En 
läsande klass förkroppsligats och fått 
huvudrollerna.

Speltid: ca 55 min 

4-7 
år

Visas på Sagateatern:
Måndag 26 februari  10.00
Måndag 26 februari 12.30
Tisdag 27 februari 10.00 

7-9 
år

Scenkonst

Scenkonstföreställningar (dans, musik och teater) 
visas för barn och unga från 2 till 15 år på  
Sagateatern och andra scener.  Scenkonst går även 
att boka till er förskola eller skola. På sidorna 5-12 
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 13. 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, lina.marcusson@linkoping.se

Visas på Sagateatern:
Måndag 12 februari 9.00
Måndag 12 februari 10.30 
Tisdag 13 februari 9.00
Tisdag 13 februari 10.30

Foto: Joacim Nilsson
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I den kolsvarta natten söker alla små 
djur skydd för mörkret och kylan. Den 
ena efter den andra knackar på hos 
den snälla kaninen som släpper in alla 
små kompisar i sin lilla håla.  
 
För det är inte bara mörkt och kallt, 
det är också lite farligt där ute! Alla 
små djur i skogen är rädda för räven 
för den är ju både listig och farlig. 
Till slut är det alldeles fullt i kaninens 
stora säng. Men då knackar det på 
dörren och den lilla rävungen står 
utanför och skakar…

En historia om att ta hand om 
varandra, om att inte låta rädslan låsa 
någon ute, om att omvärdera och 
innesluta.

 
Speltid: 30 min

Räven i den kolsvarta natten - Teater Pero

fr
 2½-6

år

Ture blåser bort - Hedmans teater

Kom så går vi bland gräs och moln en 
liten promenad, sa Ture en dag till sin 
hund Hej.

Men Hej, vad det blåser på den här 
promenaden! 

Nu blåser det på Ture så att Ture blåser 
bort över stora världen.

- Stanna, vi vill hälsa på girafferna! 
Köpa tandkräm och leka med fiskarna! 
Men stora blåsten vill bara blåsa.......

Ett härligt äventyr för alla från 2 år. 
Fritt efter Anna-Clara och Thomas 
Tidholms fantasifulla bok.

Speltid: ca 30 min

2-5
år 

Visas på Sagateatern:  
Måndag 19 mars 9.00 
Måndag 19 mars 10.30 

Havsfrun – Teater MO

En musikalisk miljö-föreställning om 
flykt, mod och medmänsklighet. 

Den ensamma lådan kämpar sig fram 
genom vågorna. Någon är på flykt, 
sökandes efter hjälp. 

En flicka hittar lådan när hon letar 
vackra stenar vid stranden. Vem är där 
inne? Ska hon lyckas öppna lådan? 
Kommer hon kunna hjälpa? 

Med sång, cello, harpa och 
nyckelharpa berättas denna 
musiksaga av Teater MO. 

Lärarmaterial: Materialet handlar om 
marin ned-skräpning; vad det inne-
bär, hur det påverkar oss alla, att det är 
ett globalt problem och vad man kan 
göra åt det.

 

Speltid: ca 35 min

Visas på Sagateatern:
Måndag 5 mars 9.00
Måndag 5 mars 10.30

6-9  
år

Visas på Sagateatern:  
Måndag 23 april 9.00  
Måndag 23 april 10.30 
Tisdag 24 april 9.30 
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UT MED TIDEN är en föreställning 
om tristess, lek och olikhet. 
Föreställningen handlar om alla barns 
rätt till den fria leken och om hur 
tristess är en förutsättning för att den 
ska uppstå. 

Det här är en föreställning om att 
olikheter ofta är mindre betydelsefulla 
än det vi har gemensamt. Det är en 
berättelse om två unga personer 
som, via leken och det gemensamma 
fantiserandet, hittar varandra bortom 
sina olikheter.

Speltid: 45 min

Scenen är täckt av gräs och en halv 
bil är på väg in. Luckor öppnas. Två 
rödhåriga figurer och en
fikasugen granne dyker upp. Regnet 
jonglerar under ett moln. Tussar blir 
tankebubblor.
Familjeföreställningen Gräs är 
ett fantasifullt samarbete mellan 
Marionetteatern och Claire Parsons
Co. 

Här möts dansare, dockspelare och
 en cirkusartist på scen! 

Speltid: ca 35 min

Ut med tiden –  4:e teatern 

Du & Jag – Musikteater Gulasch

Hur olika är vi egentligen?  
Vi har låtit barn berätta om sig själva.

Och som de har pratat... Om kompisar, 
ensamhet, rädslor och drömmar.

Vi har fått spännande, roliga och 
underbara små historier. Detta har 
blivit till en föreställning med massor 
av värme, humor och igenkänning. 
Allt inbäddat i skön musik.

När känslorna svallar är det tur att 
det finns en dammvippa att gömma 
sig bakom, ett hål där man kan 

krypa ner, russin att trösta sig med 
och framför allt en vän som tycker 
om en.

Speltid: 40 min 

Visas på Sagateatern:
Torsdag 5 april kl 10.00
(påsklov) 
 
Du & Jag och föreställningen  
Soporna kan även bokas som  
uppsökande. 

4-9  
år

Visas på Sagateatern:
Torsdag 15 februari 9.00 
Torsdag 15 februari 12.30

Gräs - Claire Parsons c/o

Visas på Sagateatern: 
Fredag 23 mars 9.30 
Fredag 23 mars 10.45

4-10 
år

6-9  
år

Med stöd från Kulturrådet och Västerås stads kulturnämnd.
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Nasse hittar en stol - Norrköpings symfoniorkester

Sven Nordqvists älskade Nasse hittar 
en stol. Vad ska man göra med en stol? 
Man ska sitta på en stol. Men låt ingen 
sätta sig på dig!

3-8 
år

De Geerhallen, Norrköping
Måndag 24 april 10.30 

Bokas för 30 - 70 barn + vuxna
Buss ingår

Speltid: ca 60 min

Heta låtar bland rök och sirener - Östgötamusiken

Brandskyddsutbildning för alla elever i 
förskoleklass

Linköpings kommun, 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
och Östgötamusiken bjuder 
alla barn i förskoleklass på 
föreställningen Heta låtar bland rök 
och sirener. 

På ett lättsamt sätt får barnen 
tillsammans med Flamman och 
hennes dotter Flimman lära sig hur 
man ska förhindra olyckor och hur 
man ska agera om det trots allt 
händer en olycka. 

Barnen får träffa riktiga brand män 
som släcker och räddar och reder 
ut det mesta. De får dessutom höra 

levande musik  
utförd av de professionella 
musikerna i Östgöta Brasskvintett 
samt se och höra instru ment som 
de kanske inte kommit i kontakt 
med tidigare.

Speltid: ca 60 min

Programmet vänder sig till alla 
förskoleklasser och ses utöver 
övriga program i katalogen. 

Förskole-

klass

Heta låtar visas i Räddningstjänstens 
lokaler i Lambohov under vecka 9 
och 10. 

Separat inbjudan kommer till 
alla förskoleklasser. 

NÄTVERKET– Kulturskolans barnkonserter 2018
7-12 
år

Vad händer när all teknik plötsligt 
slutar fungera? Klarar man sig utan 
mobil? Vilka möten uppstår och vad 
ska man hitta på istället? 

Välkomna till Kulturskolans nyskrivna 
musikal ”NÄTVERKET”. För barn med 
barn. Ni får möta Kulturskolans 
teater, dans, bild och musikelever i en 
musikalisk och tänkvärd föreställning. 

Visas i Crusellhallen, Linköpings  
Konsert & Kongress 
Måndag 26 mars 8.45 
Måndag 26 mars 10.15

Speltid: 35min 
Kostnad: 20 kr/elev 
Kontakt för bokning: Fredrik Åkesson, 
fredrik.akesson@linkoping.se
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Dansföreställningen Narcissus bygger 
på den grekiska myten om Narcissus 
och Echo.

N lever ett alldeles vanligt ungdoms-
liv med skola, vänner, internet och 
sociala medier. I Ns värld handlar allt 
om yta.  
 
Vi får också möta E, som är gränslöst 
förälskad i N och inte önskar sig något 
annat i hela universum än att det skul-
le bli de två! Under tiden blir N alltmer 
upptagen av bilden av sig själv.  
 
 
 
 

Till slut har ingenting annat längre nå-
gon betydelse, N ser bara sig själv och 
ingen annan. Ensam är stark. Eller?

Speltid: 35 min

Narcissus - Folke dansteater 

Visas på Sagateatern 
Måndag 12 mars 9.00 
Måndag 12 mars 10.30 
Kan även bokas uppsökande från  
1 mars

10-13
år 

Superhjältarna – Crusellkvintetten
3-5 
år

De fyra superhjältarnas första dag på Superhjälteskolan 
går inte riktigt som planerat för stålflöjten,  
Superfagotten, Oboepojken och Dunderhornet.  
Ett musikaliskt äventyr med  
Crusellkvintetten, fyllt av spänning och superkrafter. 

Uppsökande föreställning 
 
Lokal: Lekhall eller dylikt 
Bygg/rivtid: 30/20 min

Speltid: 30 minuter
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Othello – Mittiprickteatern

I denna tolkning av Shakespeares Othello fokuserar 
vi på ryktesspridning. Vi möter Jago, som i sin 
ilska över att inte ha fått den befordran han tycker 
sig förtjäna, börjar föra ett psykologiskt krig mot 
alla omkring sig. Han planterar tvivel och skapar 
sanningar som inte kan vara osanna. 

Det är inte svårt att idag dra paralleller till hur 
så kallade ”sanningar” uppstår i sociala medier, 
på skolgårdar eller för den delen i politiska 
sammanhang.  
 

Av: William Shakespeare

Av: Ignace Cornelissen - väldigt fritt efter William 
Shakespeare

Regi: Josefin Lennström

Skådespelare: 

Våren 2017: Lennart Gustafsson, Per-Johan Persson, 
Peter Viitanen, Eva Welinder

12-18 
år

 

Uppsökande föreställning 23 mars,  
26-28 mars och v.15  
Bokas för max 70 elever 
Klassrum/Stort rum 
Lokalkrav (pdf ) 
El: 2 eluttag på 10 A 
Bygg- och rivtid: tillgång till lokalen en 
timme innan och en halvtimme efter fst

Bärhjälp: behövs ej.

http://www.mittiprickteatern.se/images/forestallningar/Othello/O_rumsbeskrivning.pdf
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Det finns alltid möjlighet att beställa 
Östgötamusikens program där 
eleverna sjunger tillsammans med 
östgötabandet. Ni väljer själva hur 
konserten ska se ut och för vilka den 
ska f ramföras. Sångerna väljs ur någon 
av följande samlingar: 

Majas alfabetsvisor - 26 korta 
alfabetssånger, ålder 6-9 år eller 

Sagolika Astrid - samtliga texter av 
Astrid Lindgren för barn 8-12 år.

 
 

Om att titta på utan att kunna göra 
något.

Om att titta bort fast man inte borde.

Om att rycka in.

Om att bli räddad.

JELNEK Dance Company har tagit 
del av tankar kring temat hjälp från 
elever i årskurs 6. Elevernas texter 
och koreografier har inspirerat till 
föreställningen Ingen är en ö. En 
föreställning om hjälp.

Speltid: ca 40 min

Det farligaste som finns - 4:e teatern 

En klassrumsföreställning om 
människor, mod och robotar

Det farligaste som finns, vad är 
det egentligen? Kanske är det att 
ställa sig framför en stridsvagn på 
Himmelska fridens torg? Eller att dela 
ut flygblad om koncentrationsläger 
i nazityskland? Eller att hoppa ner 
på ett tunnelbanespår för att rädda 
någons liv?

Vissa säger att det farligaste helt 
enkelt är att vara rädd. Rädda 
människor är farliga. Men vi är ju 
rädda hela tiden. kanske är att inte 
orka med rädslan? Att bli som en 

Vad ska man göra då, när man blir 
rädd? Ja, vi kan ju till exempel berätta 
historier om mod. Och om människor 
som vågat känna, tänka och handla. 

För visst smittar rädsla, men mod 
smittar mer.

10-16 
år 

Ingen är en ö - Jelnek Dance Co
10-15  

år

Visas på Sagateatern: 
Fredag 9 mars 10.30 
Fredag 9 mars 13.00 

Uppsökande dansföreställning  
(ej februari)
Bokas för max 80 barn
Speltid:   40 min
Spelyta:  6x6 m,  
  ej betonggolv 
  mörkläggning
Bygg/rivtid: 3 h innan/1 h efter

Sjung med Östgötabandet – Östgötabandet
6-12

år

Uppsökande teater 
Bokas för 60 personer 
Speltid:   45 min 
Spelyta:  klassrum, 5x3 m  
Bygg/rivtid: 1 tim/1 tim

Med stöd från Kulturrådet och 

Västerås stads kulturnämnd.

Uppsökande konsert 
 
Medverkande: 1-2 klasser eller 
beroende på upplägg 
Lokal: Gymnastiksal, scen eller dyl 
Bygg/riv: 45/20 min
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Ida Elina är en singer-songwriter, en av 
de ledande kantele-artisterna i Finland 
och en banbrytande konstnär.  Hennes 
konserter innehåller många ”wow-
stunder”. Publiken vet ofta ingenting 
om Ida Elina så första ”wow-effekten” 
kommer när hon tar första tonerna på 
t.ex. Michael Jacksons Billie Jean...

Hennes unika stil utvecklades efter att 
ha sett ”virtuoso slap guitar playing” 
på Youtube och nu är hon den första 
popkanteleartisten någonsin i världen. 

På konserterna får publiken uppleva 
bredden och mångsidigheten i bara 
ett instrument och en röst – hur 
popmusik, gammal folkmusik och 
klassisk musik idag går hand i hand.

Speltid: 45 min

Lasaros har fastnat i en destruktiv 
känsla av maktlöshet, av att vara 
varken bäst eller sämst, av att inte 
förstå sin plats i hierarkin, av att sakna 
mål och riktning. Han har flyttat ner i 
källaren, med sin dator och en envis 
mamma som enda sällskap.

Gruppen NEETS – unga som varken 
arbetar eller studerar – blir allt 
större. Särskilt pojkar riskerar att i allt 
större utsträckning hamna utanför 
samhället. 

Med ”Lasaros”, där 16-årige Sylvester 
Peipke utlevande och trovärdigt 
gestaltar pojken, väcker vi funderingar 
hos publiken. Hur tar man sig upp ur 
källaren – bildligt och bokstavligt? 

Speltid: 40 min

 Lasaros – Norrköpings Teaterkompani

En fysisk föreställning om att göra 
val och ta konsekvenserna, om att 
kompromissa utan att tappa sig själv, 
om att göra upp med föreställningar 
om vem man är och borde vara, om 
att kunna se sig själv i spegeln, om 
att samtidigt för länge sedan var allt 
mycket enklare och om att samtidigt 
för länge sedan var det lika svårt.

Teater Imba har ambitionen att på 
ett ärligt, enkelt och komplicerat sätt 
berätta en historia rörande relationer, 
samlevnad och identitet. 

Med utgångspunkt i gruppens egna 
unika berättarteknik är målsättningen 
att nå en ny målgrupp i syfte att väcka  
diskussion och reflektion kring dessa 
ämnen..

Speltid: ca 60 min

Samtidigt för länge sedan– Teater Imba
13-18 

år

Visas på Sagateatern 
Fredag 16 mars 9.30 
Fredag 16 mars 13.00

Uppsökande teater

Bokas för max 80 elever/föreställning 
Lokal: 5x4 m, höjd 2,5 
Bygg/rivtid: 60/30 min

Uppsökande teater 
 
Spelyta:  5 x 4 m 
Byggtid 90 min 
Rivtid : 50 min

Publik : ca 60 pers (eller enligt 
överenskommelse)

Ida Elina – Bokas genom Östgötamusiken 10-18 
år

14-16 
år

Visas på Sagateatern 
Måndag 12 mars 14.30
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  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!

Spelar för högstadiet och lågstadiet 
9 mars-18 april på ung scen/öst i 
Linköping  
 
Tid: 45 min lågstadiet, 75 min hög-
stadiet 

Skriven och regisserad av Freja  
Hallberg 
I rollerna: Kudzai Chimbaira, Lisa Hu 
Yu, Ellen Norlund, Andrea Vik och 
Martha Rasmussen Lubiana
 
Info och bokning:
013-37 77 77, biljett@ungscen.se

Carro och Alva är ensamma med sina 
spegelbilder i varsitt flickrum. De letar 
på internet, i rymden, i gamla böcker, 
efter ett tecken – och hittar varandra. 
Genom sina tummade pocketexem-
plar av Karin Boyes Dikter skapar de en 
gemensam tillflyktsort av rosenträd-
gårdar, droppande knoppar, sjöjung-
frur, fallande regn och stormande hav. 
Men den bästa dagen är en dag av 
törst, och hur länge kan en knopp vara 
på väg att brista? 

När knoppar brister  
sammanför Karin Boyes mest folk-
kära dikter med dagens tonåringars 
memes, bloggar och chattrådar. Med 
tonårsrummets och internets undan-
skymda kreativitet som fond under-
söks åtrå, vrede, vänskap och oändlig 
kärlek.

16-18
åt

HAMLET
Hamlet är en associativ och utfors-
kande monolog som kretsar kring 
Hamlet och våra antaganden om vad 
den handlar om och betyder. Att vara 
eller inte vara, är det frågan? 
Att leva eller dö?  
Vem tillåts ägna sig åt existentiella 
grubblerier? Varför ska vi ägna oss åt 
existentiella grubblerier när tiden är 
ur led och världen brinner? Och hur 
är det med döskallen?

Spelas i klassrum för gymnasiet 2 mars 
– 7 maj

Tid: 60 min
Av Manda Stenström och Maja Salo-
monsson, i regi av Maja Salomonsson.
I rollen: Nina Jeppsson

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

Spelas för högstadiet 
Vardagar kl. 10.00 och 13.00
24 april – 15 maj på ung scen/öst i 
Linköping  
Tid: 60 min
Av Moa Backman, i regi av Anne 
Jonsson.
I rollerna: Maria Grudemo El Hayek, 
Anna Ladegaard

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

Välkommen till Centralanstalten för 
födsel och fostran – den största fabrik 
du någonsin sett! 

På sina 2450 våningar odlas alla 
människor som ska göra samhällsnytta 
mellan Nordsjön, Östersjön och 
Kattegatt. Fem miljoner friska och 
arbetsföra människor i fem varianter 
produceras här per år. Det är här 
– mitt i Östergötland – som hela 
befolkningen föds, förvaras och 
uppfostras till de fyller 18 år. 

Centralanstalten är fritt inspirerat av 

Du sköna nya värld av Aldous Huxley 
och tar upp teman som identitet, 
rasism, påverkan, förtryck, fostran och 
konsumtion.

NÄR KNOPPAR BRISTER
13-15 

år

CENTRALANSTALTEN FÖR KLÄCKNING OCH FOSTRAN
7-15

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

ULLVERKSTAD
Vi kardar ull och tovar harar och kaniner. 
Åldersgrupp: klass F-6 
Tid 90 min 
Gruppstorlek 10 elever . 
Kan bokas v 9-12

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

HOPPREPVERKSTAD 

Vi slår egna rep av återbrukade lakan och gardiner.   
Ta gärna med eget material! 
Åldersgrupp Klass F–6
Tid 90 min 
Gruppstorlek: 10 elever 
Kan bokas v. 15 - 18

mailto:nina.backman@hemslojd.org
http://www.hemslojdeniostergotland.se
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Ateljé Passagen  
 6-16 

år
Grafik - 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 

 

Ateljé Passagen kommer på besök till er skola

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

Utan  
kostnad

 10-16 
årSiluettanimation

Skapa en egen animerad film
Upptäck det magiska berättandet där du ger liv åt dina egna 
karaktärer!

Vi skriver manus och gör miljöer och karaktärer till vår film 
 i svart papper. I siluettanimation skapas filmen med hjälp 
dessa siluetter, ett ljusbord och genom så kallad stop-motion 
teknik där vi animerar genom att flytta våra figurer stegvis  
och fota med iPads. Vi redigerar sedan filmen och lägger ljud i  
redigeringsprogram på dator. 

Tid:   Efter överenskommelse
Tidsåtgång:  2-3 timmar
Gruppstorlek:  Max 12 eleverBokning: medieverkstadpassagen@linkoping se  

eller ring Hanna Julinder 013-263291

Utan  
kostnad

För mer information om Passagens pedagogiska program: www.linkoping.se/passagen
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I Passagens konsthall kan skolgrupper få pedagogiska 
visningar av aktuella konstutställningar samt work-
shop 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 kostnadsfritt 
och bokas under ordinarie öppettider. 

Konstsamtal och workshop i Passagens Konsthall

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: 013-26 35 82 
Bokning: ateljepassagen@linkoping.se

I Medieverkstaden får eleverna lära  
sig att skapa med bild, rörlig bild och ljud. Vi  
inspireras av pågående utställning i konsthallen  
och arbetar med foto och bilder, animerad film,  
spelfilm eller dokumentärt berättande i olika  
former. Kan kopplas till de flesta ämnen i skolan.

Tid:  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: 013-26 32 91 
Bokning: medieverkstadpassagen@linkoping.se

Skapa på Ateljé Passagen Medieverkstad Passagen från  
10 år

3-16 
år

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 utvecklar hela tiden nya språkväskor. Den  
nya till våren heter Lyssna och vänder sig till barn från  
ca 4 år – 10 år som behöver träna på att lyssna för att 
utveckla sitt språk. 

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! Bibliotekarierna har tillsammans med 
logopeder, gjort en fin broschyr med tips på hur du läser 
språkpillerböckerna!

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  på biblioteket!
Programmet erbjuds på följande bibliotek:
Johannelunds bibliotek
Linghems bibliotek
Ekholmens bibliotek
Malmslätts bibliotek 
Sturefors bibliotek

Huvudbiblioteket erbjuder under våren sago- och 
berättarstunder för särskolan. 
Boka via: Åsa, Asa.Lundin-Hedstrom@linkoping.se,   
eller Magnus, Magnus.Lundvall@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, kon-
taktuppgifter finns på: 
www.linkoping.se/bibliotek
Begränsat antal platser!

Utan  
kostnad
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Friluftsmuseet Gamla Linköping

4-6 
år

Kostnadsfritt program: Staden för länge 
länge sedan, eller Boende och liv i början av 
1900-talet

Staden för länge länge sedan  
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. 
 
Tid:   60 min
Gruppstorlek:  Max 20 barn
Pris:   Utan kostnad v. 6-13 
  (övrig tid 400 kr)

Bokning: museipedagog@linkoping.se eller 013-12 11 10

På 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: museipedagog@linkoping.se eller  
013-12 11 10

Ordinarie program

Jakten på Vätten

10-16 
år

Utan  
kostnad

Boende och liv i början av 1900-talet
Med berättelser från arbetarhemmet Solliden och borgar-
hemmet Villa Lugnet får eleverna ta del av Linköping vid 
sekelskiftet 1900. Vi tittar på likheter och skillnader mellan 
hemmen och vår egen tid

Tid:   60 min
Gruppstorlek: Helklass
Pris:   Utan kostnad v 6-13  
  (övrig tid 400 kr)
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I den här visningen fokuserar vi på barnet förr i tiden.  
Vi besöker Folkskolan och arbetarhemmet Solliden.  
Vi ser på likheter och skillnader mellan barns uppväxt då 
och nu.  Hur var det att gå i skolan för 150 år sedan? 
1925 flyttade trettonåriga Nils Andersson in i Solliden 
med sin familj. Nils hade inget eget rum, var sov han? 
 
Tid:  60 minuter 
Gruppstorlek: Helklass,  
  yngre åldrar gärna halvklass 
Pris:   400 kr

Barn förr 6-16 
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.

6-16
år

Jakten på vätten

Gethjälpen
2-9 
år

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 getter förr i tiden. Vi kan prata djurvård, 
självhushållning, kretslopp och hur man är en bra 
kompis. Besöket avslutas med skapande verksamhet. 

Tid: Ca 1,5 tim  
När: Hela året, från kl 10  
Kostnad: 700 kr  
Max: 25 elever



20

I Tidsresan I och II samt Gammaldags skoldag reser eleverna tillbaka 100 år i 
tiden och upplever med alla sinnen hur livet kunde vara då. Eleverna får göra, 
känna och lära genom att använda sin nyfikenhet.  Förberedelsematerial och 
information om tidsresemetodik skickas vid bokning.

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 
När:   v. 19-22 
Gruppstorlek:  Helklass med minst två   
  medföljande vuxna 
Pris:   1200 kr

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. 

Tid:   2.5 tim kl 9.00 - ca 11.30 
När:   v. 17-18 
Gruppstorlek:  Helklass med minst två vuxna 
Pris:   1200 kr

Tidsresa II - Hem och arbete
En kortare variant av Tidsresa I där barnen i 
 helklass besöker Folkskolan och får vara med om en 
lektion. Barnen får prova på att skriva på griffeltavla, 
sudda med hartass och skriva med bläck. I passet 
ingår en avslutande del med reflektion.

Tid:   1,5 tim 
När:   Hela året  
Gruppstorlek:  Max 25 elever med minst två  
  vuxna 
Kostnad:  700 kr 

Tidsresa I - Hem och skolaGammaldags skoldag

Tidsresor 7-10
år
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Flygvapenmuseum  
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 innehållet 
för årskurs 7-9 i teknik. Upplägget belyser hur förändringar 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

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

Teknikens utveckling under 1900-talet

Bokning sker till 
pedagogerna@flygvapenmuseum.se

Mer information 
www.flygvapenmuseum.se  
under rubriken Skola

Alla 
åldrar

Utan  
kostnad

http://www.flygvapenmuseum.se
mailto:pedagogerna@flygvapenmuseum.se
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Vi tar oss genom fem århundraden på 50 minuter.  
Vi berättar om slottets, domkyrkans och stadens  
grundande med början från 1100-talets kalkstens- 
palats. Vidare genom medeltidens Liunga Cauping till 
reformationen 1527 och Sveriges sista inbördeskrig 
”Slaget vid Stångebro” 1598 med dess efterspel  
”Linköpings blodbad” år 1600. 
Guidningen gäller årsgruppen 10-15 år.

 
 
Tid:   50 min 
Tidsåtgång:  ca 60 min 
Gruppstorlek: max 25 elever 
 

Slotts- och Domkyrkomuseet
10-15  

årTidsresan - 500 år av Linköpings historia

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:  500 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 berättar vi om barnens liv och vardag i 
staden 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:  500 kr 
Bokning:  013-12 23 80,  info@lsdm.se 

Fokus Barn - Att växa upp på medeltiden 5-12 
år
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Östergötlands museum  

Utan  
kostnad

I utställningen Östgötaliv möter vi människor och 
föremål från stenåldern och framåt. Vi spanar in 
stenåldersgraven som hittades i Bergsrondellen. Hur 
levde man? Vem gjorde vad? Hur såg vardagen, familjen 
och maktrelationerna ut?

Tid:  60 minuter  
Kontakt: Caroline Morgansdotter Blomsten 
caroline.m.blomsten@ostergotlandsmuseum.se 

7-15 
årForntiden 

På följande sidor presenteras övriga program som kan 
bokas på Östergötlands museum. Dessa program bokas 
till ordinarie kostnad genom att kontakta 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

Digitala drömmar 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.  

Tid: 60 minuter
Kontakt: Karin Lundahl karin.lundahl@datamuseet.se 

Utan  
kostnad
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Östen & Göta
3-9
år

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

Geometri i konsten

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

Medeltiden 7-15 
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

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. 

Tid: 30 min. 

Max  25 barn/grupp 

Pris:  Förskola gratis, grundskola 350 kr 

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

10-15
år

mailto:caroline.morgansdotter.blomsten@ostergotlandsmuseum.se


25

Internets historia 6-15 
 år

En interaktiv visning med fokus på internets historia, 
funktion och konstruktion.

Tid: 20 min 
Pris: 350 kr 
Kontakt: Karin Lundahl karin.lundahl@datamuseet.se

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

Hisoriebruk - vad är det? 
13-15 

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 välja en verkstad 
anpassat efter era önskemål. T ex pyssla med pärlor, hitta 
på en uppfinning, en berättelse eller en instruktionsbok, 
med inspiration från visningen, antingen digitalt eller 
med material från vår ateljé.

Tid:  60-120 minuter   
Pris:  350 kr för visning,   900 kr med skapande verkstad 
Kontakt: Karin Lundahl karin.lundahl@datamuseet.se 

Digitala drömmar 
6-15 

år

En interaktiv visning om hur de första datorerna såg 
ut och hur de har utvecklats över tid, fram till dagens 
mobiltelefoner och plattor.  
Om hur de är konstruerade och vad man använt dem 
till genom tiderna. Vi pratar även om dataspel och 
internet.

Tid: 15-45 min 
Pris: 350 kr 
Kontakt: Karin Lundahl  
karin.lundahl@datamuseet.se

Så gick det till när Sverige  fick  
datorer

7-15 
år

Under samma tak 6-15 
år

Under samma tak – en jurybedömd salong

Landskap som växlar med årstider; öken och slätt, skog 
och vatten, akryl och akvarell. Under visningen tittar vi 
på hur konstnärer skildrat landskap och skapar sedan 
egna landskap lager på lager, med collageteknik. 

Tid: 60 min 
Pris: 350 kr (max 30 elever per visning) 
Bokning: lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se 
Uppge Kulturkatalog i bokningen

Utställningen är ett samarbete mellan Östgöta 
Konstförening, Hemslöjden, Skådebanan och 
Östergötlands museum. 
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Tider för föreställningar som visas på Sagateatern

Vecka 7 
Måndag 12 feb 9.00 Kalevala skåpet 4-7 år  
Måndag 12 feb 10.30 Kalevala skåpet 4-7 år

Tisdag 13 feb 9.00 Kalevala skåpet 4-7 år

Tisdag 13 feb 10.30 Kalevala skåpet  4-7 år

 
Torsdag 15 feb 9.00 Ut med tiden 6-9 år 
Torsdag 15 feb 12.30 Ut med tiden 6-9 år

Vecka 9
Måndag 26 feb 10.00 Uppdrag Nelly Rapp 7-9 år
Måndag 26 feb12.30 Uppdrag Nelly Rapp 7-9 år
Tisdag 27 feb 10.00 Uppdrag Nelly Rapp 7-9 år
 
Vecka 10
Måndag 5 mars 9.00 Havsfrun 6-9 år
Måndag 5 mars 10.30 Havsfrun 6-9 år 

Fredag 9 mars 10.30 Ingen är en ö 10-15 år
Fredag 9 mars 13.00 Ingen är en ö 10-15 år

Vecka 11
Måndag 12 mars 9.00 Narcissus 10-13 år
Måndag 12 mars 10.30 Narcissus 10-13 år

Måndag 12 mars 14.30 Ida Elina  10-18 år 

Fredag 16 mars 9.30 Samtidigt för länge  13-18 år 
Fredag 16 mars 13.00 sedan 13-18 år
 
Vecka 12 
Måndag 19 mars 9.00 Ture blåser bort 2-5 år 
Måndag 19 mars 10.30 Ture blåser bort 2-5 år 
 
Fredag 23 mars 9.30 Gräs 4-10 år 
Fredag 23 mars 10.45 Gräs 4-10 år 
 
Vecka  - Påsklov 
Måndag 5 april 10.00 Du & jag  4-9 år

Vecka 17

Måndag 23 april 9.00  Räven i den kolsvarta 2½-6 år 
Måndag 23 april 10.30 natten  

Tisdag 24 april 9.30 Räven i den kolsvarta  2½-6 år 
 natten

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

Crusellhallen, Linköpings Konsert och Kongress 

Vecka 13 
Måndag 26 mars 8.45 Nätverket 7-12 år 
Måndag 26 mars 10.15 Nätverket 7-12 år 
 
Kontakt för bokning: fredrik.akesson@linkoping.se 

Louis de Geer, Norrköping 

Vecka 17
Tisdag 24 april 10.30 Nasse hittar en stol  3-8 år 
  
Bokning

Bokning av platser till  Nasse hittar en stol 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


