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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.

Anpassat utbud
På grund av rådande restriktioner och 
rekommendationer är Kulturkatalogens utbud 
anpassat. Det innebär att antalet platser till 
våra fasta scener är begränsat och att utbudet 
innehåller fler uppsökande föreställningar som 
kommer ut till skolor och förskolor, för att inte 
resan ska vara ett hinder. 

Om ni saknar lokal för att ta emot 
föreställningar på skolan så finns möjlighet att 
boka lokal genom kultur- och fritidskontoret.

Förskolan
I kulturkatalogen presenteras barnföreställ-
ningar som visas på fasta scener och pedagog- 
iska besök för förskolebarn. Uppsökande barn- 
teater, föreställningar som kommer ut och 
spelar på respektive förskola, bokas genom 
förskolans kulturombud. Kulturombuden 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 någon av våra fasta scener 
eller att boka en föreställning 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 utanför Linköpings tätort eller där andra 
särskilda förutsättningar råder och som inte har 
möjlighet att resa kollektivt till kulturaktivite-
terna har möjlighet att få ersättning för resor. 
Kontakta 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 
Lina Marcusson, kultur- och fritidskontoret 
Tfn: 013-20 65 90, e-post: barnkultur@linkoping.se

Kulturkatalogen  
höstterminen 2020

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 18:
 Utbildningen ska ge barnen möjlighet 

att uppleva, gestalta och kommunicera 
genom olika estetiska uttrycksformer 
som bild, form, drama, rörelse, sång, 
musik och dans. 
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Programinnehåll
Scenkonst sid.

Pedagogiska program              sid.

Musen Märta bygger bo....................................................................2-5 år  ......................................................... 5

Klä på klä av ......................................................................................2-4 år .......................................................... 5

Bakverk .............................................................................................3-8 år ......................................................... 6

Farbror Skrot - längtan efter en vän .................................................4-9 år.......................................................... 6 

Klumpen ............................................................................................4-9 år.......................................................... 6 

Vart tog min Igloo vägen ...................................................................4-10 år ........................................................ 7

Alla kan inte vara bäst .......................................................................5-9 år  ........................................................ 7

Den lille prinsen söker en vän ...........................................................5-8 år ......................................................... 7

Tidsfördriv .........................................................................................3-9 år.......................................................... 8

Julshow .............................................................................................4-9 år.......................................................... 8

Vår version av... .................................................................................6-12 år ........................................................ 8

Skräpshowen ....................................................................................6-12 år ........................................................ 9

Sam och jag ......................................................................................6-11 år ........................................................ 9

Hopp-1 ..............................................................................................7-12 år ...................................................... 10

Hion om natten ..................................................................................9-11 år ...................................................... 10 

Överraskningskonsert .......................................................................7-15 år ...................................................... 10

Vem är Ronny? ..................................................................................9-12 år ...................................................... 11

Hej Sverige! .......................................................................................9-13 år ...................................................... 11

Likes for Life ......................................................................................10-12 år .................................................... 11

Jazzådu .............................................................................................11-15 år ..................................................... 12

Livsrus ...............................................................................................13-16 år .................................................... 12

Ájttega ...............................................................................................13-15 år .................................................... 12 

ung scen/öst - aktuella föreställningar hösten 2020 ........................11-15 år ..................................................... 13 

Alla föreställningar och tider .............................................................alla åldrar ................................................. 25

Agoras bibliotek och Medieverkstad - Dansa och filma en bok  .......10-12 år .................................................... 14

Agoras Medieverkstad - Prova på siluettanimation ...........................10-12 år .................................................... 15

Ateljé Passagen - Friluftsmåleri i Trädgårdsföreningen .....................5-12 år ...................................................... 16 

Flygvapenmuseum - Flygplanet som försvann ..................................8-9 år ........................................................ 17

Friluftsmuseet Gamla Linköping - Gammaldags skoldag ..................7-9 år ........................................................ 18

Linköpings stadsbibliotek - Sago- eller berättarstund ......................3-5 år, särskola   ....................................... 20 

Naturcentrum - Skapande i takt med naturen ...................................7-12 år ...................................................... 21

Slotts- och Domkyrkomuseet - 500 år av Linköpings historia ...........10-15 år .................................................... 22

Östergötlands museum - På turné ....................................................alla åldrar .................................................. 23

Hemslöjden - Skapande verkstad  .....................................................6-12 år ...................................................... 24 

Vart tog min Igloo vägen?, se sid 7



5

Scenkonst

Scenkonstföreställningar (dans, musik, cirkus och 
teater) visas för barn och unga från 2 till 15 år på  
Sagateatern, Skylten och Louis de Geer.
 
Scenkonst går även att boka till er förskola eller 
skola. Om ni önskar boka någon av de uppsökande 
föreställningarna men saknar lämpliga loakler, tag 
kontakt med kultur- och fritidskontoret, för möjlig-
het att boka kulturscener i centrala Linköping. 

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 
Lina Marcusson, kultur- och fritidskontoret
tfn: 013-20 65 90, barnkultur@linkoping.se

Klä på klä av - Teater Tre

Klä på Klä av handlar om något 
av det första vi lär oss: att ta på 
kläderna. Hur gör jag? Vem blir jag? 
Och varför är det så svårt att hitta 
strumporna?

En halsduk kan sätta sig på tvären 
och morfars byxa bjuda upp till 
dans. Vardagskomik och en lätt 
igenkännbar situation har fört Klä 
på klä av genom hela Sverige och 
ut i världen. 

Klä på Klä av har ett specialskrivet 
pedagogmaterial som pedagoger 
kan använda för att fortsätta arbe-
tet tillsammans med sin barngrupp.

2-4 
år

Visas på Sagateatern:

Måndag 28 september kl 9.00 
Måndag 28 september kl 10.30

Speltid: ca 30 minuter

2-5  
årMusen Märta bygger bo - Teater Pelikanen

Märta leker och pysslar, bygger 
och fixar men när hon går ut är det
någon som kommer och busar 
med hennes saker. Märta ställer 
tillbaka sakerna precis som de ska 
vara, sen sätter hon på radion och 
dansar en stund. 

En liten fars för små barn med lek 
och musik om glädjen att
uppfinna.

Uppsökande teater

Publikantal:  50 barn
Speltid:   20 min +  
10 min dansworkshop
Spelyta:  5 x 6 m,  
  mörkläggning 
Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim
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En varm och musikalisk berättelse 
om vänskap. 

På andra sidan vägen bortom 
skogen finns det en liten gård, det 
är en skrotgård. På skrotgården 
finns det många saker. Det är rör, 
däck, en tvättmaskin och gamla 
Tv-apparater. 

På just den här skrotgården bor 
det en ensam farbror som kallas 
för farbror Skrot. Farbror Skrot 
har alltid mycket att göra men han 
saknar en riktig vän, en vän som 
kan hjälpa honom, en vän att prata 
med. Men en dag får han en ide´…

Farbror Skrot - längtan efter en vän - Teater Leo
 4-9

år

Klumpen - Musikteater Gulasch

En humoristisk föreställning om 
orsak och verkan. 

Full med musik och fri från 
pekpinnar.

Föreställningen tar sin början hos 
en sur frukthandlare och slutar 
hos en lycklig skolklass. Via 
dansande farbröder till morrande 
arga småsyrror och hundar på 
kisspromenad.

Bakverk - JELNEK

Tre sockerbagare skapar bakverk 
med kavlar, dans och deg. De 
dansar fram små Karlsbaderbullar 
och snurrar fram en lyckad jäsning. 
I denna humoristiska föreställning 
möts dikt och dans bland prinsess-
tårtor och sockertoppar. I en dans-
verkstad får barnen själva prova på 
att jäsa, vispa och vara deg.

Succéföresällningen Bakverk, med 
dikter av Lina Ekdahl, skapades 
av Dansgruppen Agnes och hade 
premiär 1999. Efter det turnerade 

den i hela Sverige.  
Nu, 20 år senare, har JELNEK 
fått den stora äran att sätta upp 
Bakverk igen. Den här gången med 
nyskriven musik av Magdalena 
Eriksson.

3-8
år

Visas på Sagateatern:

Måndag 26 oktober 9.00 
Måndag 26 oktober 10.30

Speltid: 40 minuter (25 min 
föreställning + 15 min workshop)

4-8  
år

Visas på Sagateatern:

Måndag 12 oktober 9.00 
Måndag 12 oktober 10.30 
Tisdag 13 oktober 9.00 
Tisdag 13 oktober 10.30

Speltid: 35 minuter

Kan även bokas uppsökande

Uppsökande teater

Publikantal:  80 personer 
Speltid:   35 min  
Spelyta:  5 x 5 m,  
Bygg/rivtid:  1 tim/1 tim
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Ett magiskt arktiskt äventyr!

Följ med Oolik på hennes resa för 
att söka efter hjälp. På vägen, i en 
gnistrande stjärnklart arktiskt kall 
värld, möter hon flockar av snö-
gäss, slädhundsvalpar, valrossar 
och DIG! I en interaktiv, musikalisk 
föreställning reser Oolik genom 
snöstormar, över oceaner och in i 
våra hjärtan.

Föreställningen är mycket visuell 
och karaktärerna pratar ”igloo-
iska”, ett låtsasspråk, vilket gör att 
föreställningen är tillgänglig för alla. 

Både hörande och icke-hörande 
samt även de som har stora utma-
ningar i det verbala kommuniceran-
det. Föreställningen äger rum med 
publiken runtom sittandes i en igloo 
av tyg.  
En föreställning om klimatföränd-
ringar. Att tänka på och tala om - 
och vad vi kan göra åt det.

Alla kan inte vara bäst - Teater Imba

Alla kan inte vara bäst men alla kan 
göra sitt bästa! 

Alla har vi fantasi som ibland flyger 
iväg och då kan till och med den 
till synes tråkigaste vardagssyssla 
fyllas av lek och glädje. Alla Kan 
Inte Vara Bäst är en fantasifylld 
föreställning om att misslyckas. 
Hur ett fel kan bli så rätt och med 
lite påhittighet går det att finna 
magi runt varje hörn.  

Med endast en clown, en väska 
och en mopp städar Teater Imba 
sig igenom denna föreställning 
med jonglering, trolleri, dans och 
massor andra konstigheter!

Uppsökande teater 

Publikantal:  80 personer
Speltid:   ca 30 min
Spelyta:  4 x 4 m 
Bygg/rivtid: 60 min/30 min

Vart tog min Igloo vägen - Boulevardteatern 4-10
år

Visas på Sagateatern:

Måndag 16 november 9.00
Måndag 16 november 10.30

Speltid: 50 minuter

Den lille prinsen söker en vän - Teater Laikos
5-8 
år

En föreställning på temat vän-
skap som bygger på boken 
Den lille Prinsen av Antoine De 
Saint-Exupery. 

Den lille prinsen söker efter kontakt 
och närvaro. I sitt sökande efter 
en vän möter han en drottning, en 
riddare och en kartritare. Alla är 
de upptagna av sig själva på olika 
sätt. Men ibland kan man få hjälp 
från oväntat håll att förstå vem som 
är en riktig vän.

Laikos vill väcka barnens nyfiken-
het och öppenhet inför varandra 

och alla människors möjlighet att 
uppleva hur livsviktig vänskap är 
för att tro på sig själv och bli trygg. 

Uttryckssättet är visuellt och inte 
avhängigt kunskaper i svenska.  

Uppsökande teater

Publikantal:  80 personer 
Speltid:   40 min  
Spelyta:  5 x 5 m,  
  neutral bakgrund, 
  gott allmänljus  
Bygg/rivtid:  40 min/20 min

5-9
år 
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Tidsfördriv är en språkfri 
föreställning om leken som 
försvann. 

Allt är tråkigt och det finns 
ingenting att göra. Men vad är det 
som låter? Med musik, akrobatik 
och fantasi tar Kompani Kläng oss 
med till en värld där allt handlar om 
att hitta leken. 

Fantasin bubblar, musiken hjälper 
till och överraskningarna får 

akrobatiken att stå på huvudet i 
sökandet efter leken i lådan.

Alla vill leka, alla ska få leka, alla 
behöver leka!

Tidsfördriv– Kompani Kläng

Visas på Sagateatern:

Måndag 30 november 9.00 
Måndag 30 november 10.15 
Tisdag 1 december 9.00 
Tisdag 1 december 10.15

Speltid: ca 35 min

3-9  
år

ÖSTGÖTABANDET med Ola Lager 
& Maria Olofsson

Som alltid vid den här tiden innan 
jul är det full fart i tomteverkstan 
med Östgötabandet och vi får höra 
många av våra mest kända och 
omtyckta julsånger tillsammans 
med Maria Olofsson & Ola Lager. 

Julshow – Östgötamusiken 4-9  
år

Visas på Sagateatern:

Fredag 4 december 9.00 
Fredag 4 december 10.30 
Måndag 7 december 9.00 
Måndag 7 december 10.30

Speltid: ca 45 min

Vår version av... - Teater Imba
6-12
år

Uppsökande föreställning

Publikantal:  80 personer 
Speltid:   ca 45 min  
Spelyta:  4 x 4 m  
Bygg/rivtid:  60 min/30 min

Teater Imba presenterar lek-
fulla och oväntade föreställningar 
byggda på improviserat material 
och fysiskt historieberättande. Utan 
rekvisita skapas miljöer där histo-
rierna visas med karaktärer som 
aldrig tidigare skådats.

Teater Imba ger sin version av... 
Tarzan - En vacker historia om att 
vara stolt över den man är och att 
göra saker på sitt sätt! (3-7 år)
Robin Hood – Om mod, kärlek och 
medmänsklighet. 
Skönheten och Odjuret – Den 
klassiska sagan i en version ni 
aldrig sett förut. 

Askungen  - En klassisk saga om 
drömmar och förhoppningar. 
Lejonkungen - En son av en äls-
kad kung. Historien om Haml… Nej 
vänta. Simba heter han ju!
Snövit och de sex till åtta dvär-
garna - En av historiens mest 
kända sagor, här med dvärgar ni 
inte träffat förut. 
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Skräpshowen – Vattenmannen och Speed

Vattenmannen & Speed är TV-
programmet som kommit ut i 
verkligheten för att prata och 
sjunga om vatten och miljön. 

Skräp både till land och havs är ett 
av de största miljöproblemen idag. 
Den stora Skräpshowen tar på ett 
enkelt och musikaliskt sätt upp de 
stora frågorna om detta. Barnen får 
vara med och sjunga, dansa och 
diskutera. 

Föreställningen är inramad av 
nyskriven musik på vattentema. 
Och vilka ljudvågor de skapar! 
Jazz, pop och reggae.

Vad ska vi göra med all plast i 
haven? Vad händer med de sopor 
vi samlar in hemma, hur återvinns 
plasten? 

Vattenmannen har med sig sitt allra 
senaste experiment där han ska 
trolla bort sin plasthäst - eller går 
det?

För Vattenmannen och Speed är 
inga frågor om vatten för stora eller 
små!

6-12 
år

Uppsökande föreställning:

Publikantal:  100 elever 
Speltid:   40 min  
Spelyta:  3 x 4 m 
Bygg/rivtid:  40 min/30 min

En nyskriven musikteater för 
åldrarna 6-11 år!

Om att kunna skilja på rätt och 
fel, om att ha ett samvete och 
hur viktigt det är att kunna hjälpa 
varandra.

En dag när Greta tar sönder sin 
bästa väns skräpuppfinning med 
flit dyker plötsligt en märklig figur 
upp! Figuren heter Sam och vägrar 
försvinna trots att Greta säger att 
Sam ska gå därifrån.

Vem är egentligen Sam? Är ett 
Samvete en superkraft eller en 
börda? Och vad händer egentligen 
när ens eget Samvete får dåligt 
samvete?

Föreställningen handlar om att 
kunna skilja på rätt och fel, om att 

ha ett samvete och  
hur viktigt det är att kunna hjälpa 
varandra. För även fast det finns 
många orättvisor i världen går det 
faktiskt att förändra den till det 
bättre, så länge man hjälps åt. För 
ingen kan göra allt men alla kan 
göra något!

Lärarhandledning i ämnena 
Svenska, Bild och Idrott mfl, för 
lågstadiet samt årskurs 4, finns att 
tillgå.

Sam och jag – Teater Röd

Uppsökande föreställning: 

Publikantal:  80 elever 
Speltid:   40 min  
Spelyta:  4 x 3 m,  
klassrum, idrottshall el likn.  
Bygg/rivtid: 30 min/20 min

6-11  
år
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En interaktiv dansföreställning om 
hopp och att hoppas.

En enhörning och en intergalaktisk 
tidsresenär landar i ert klassrum, 
förbryllade över ordet HOPP.

Besökarna behöver elevernas hjälp 
att utforska ordets betydelser; 
ett hopp och att känna hopp. De 
undrar hur klassen kan hoppa, 
hur det känns att hoppa och vad 
eleverna hoppas på i livet? 

Hopp och dans blandas med 
självreflektion och eftertänksamhet i 

en dansföreställning  
där elevernas delaktighet formar 
delar av föreställningen. 

Helt enkelt en hoppfull dag på 
skolan!

Hopp-1–  Blauba
7-12  
år

Uppsökande föreställning

Publikantal:  1 klass,30 elever 
Speltid:   ca 35 min inkl   
  publiksamtal 
Spelyta:  klassrum, ej   
  betonggolv 
Bygg/rivtid:  2 tim/45 min 

Överraskningskonsert - Östgötamusiken

Plötsligt knackar det på dörren och 
in kommer det musik!

Lektionen avbryts när några  
musiker med sina instrument kliver 
rakt in och överraskar. Under ca 20 
minuter så bjuder musikerna alla 
de överrumplade eleverna i klass-
rummet på härlig musik och häftiga 
klanger. 

Kanske har de aldrig hört något 
liknande eller ens sett dessa blås-
instrument på så nära håll. Crusell-
kvintetten kommer och tillbringar 

en dag i er skola. Crusellkvintetten 
hinner med 3–5 klassrumskonser-
ter som lärarna är förberedda på – 
men inte eleverna! Det kanske även 
kan bli en konsert i exempelvis 
matsalen om tillfälle ges.

Uppsökande konsert

Speltid:   ca 20 min 
Upp till fem konserter per dag 
Lokal:   klassrum 
Bygg/rivtid:  0/0 min

7-15 
år

HION OM NATTEN  
– en opera för alla

I Hion får man inte vara vaken 
på natten. Därför sover alla i den 
lilla byn så länge mörkret vilar där 
utanför. Men Signa är inte som 
andra. En natt är hon uppe när alla 
ligger i sina sängar. Hon öppnar 
dörren och kikar ut – då, plötsligt, 
förändras allt. Välkomna till ett 
nutida musikdrama. 

Dirigent Christoffer Nobin 
Solister Johanna Rudström sopran,  
Sabina Zweiacker mezzosopran,  

 
Daniel Ralphsson tenor, Jakob 
Högström baryton, Henrik Ståhl 
skådespelare
Kör De Geergymnasiet Musik  
Musik Christoffer Nobin 
Text Henrik Ståhl 

Hion om natten – Norrköpings symfoniorkester

Visas på Louis de Geer  
Norrköping:

Onsdag 11 november 10.30 
Trosdag 12 november 10.30 
Buss till Norrköping ingår.

Speltid: ca 1 timme

9-11  
år
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Vem är Ronny? - Danskollektivet Ronny

Alla har vi någon gång fått ett 
namn, oavsett var vi kommer ifrån 
och vilka vi är. Föreställningen Vem 
är Ronny? funderar på just detta 
med namn. Hur heter du ditt namn? 

Vem är Ronny? befinner sig i ett 
gränsland mellan föreställning och 
workshop, där publiken får genom-
föra korta dansfraser med dansar-
na under föreställningens gång.

Dansarna rör sig obehindrat mellan 
publik och scenrum, avslutningsvis 
bjuds publiken upp bland ljussling-
or och färgbollar på scenen.

Föreställningen är  
varm, fartfylld, konkret i sitt tema 
men abstrakt i sin form.

Hej Sverige - Teater Pero

En avlång pjäs om att vara ganska 
stor och bo någonstans mitt i  
...eller vid sidan av. Berättat av 
barn i Sverige.

Hur låter det när barn själva får 
beskriva sin verkliget? Vad har de 
att säga om sin plats på jorden? 
Det ville vi ta reda på så vi har ställt 
en massa nyfikna frågor till ett stort 
antal mellanstadiebarn spridda 
över hela Sverige, från Malmö i 
söder till Karesuando i norr.  
Svaren vi har fått in är fantastiska!  

I föreställningen  
Hej Sverige! delar vi med oss av 
deras berättelser och tankar i en 
rapp, tänkvärd, musikalisk och 
rolig föreställning som verkligen 
sätter Sverige på kartan.

9-13 
år

Uppsökande föreställning

Publikantal:  90 personer 
Speltid:   40 min  
Spelyta:  6 x 9 inkl publik 
  mörkläggning  
Bygg/rivtid:  3 tim/1,5 tim

9-12 
år

Uppsökande föreställning

Publikantal: 45 st 
Speltid:   60 min ink 
  workshop 
Lokal:   gymnastiksal   
  eller likn. 8 x 8m 
Bygg/rivtid:  2 tim/40 min

Hej Sverige! med Teater PeroLikes for Life - Jo Dance Company

LIKES FOR LIFE är en dansfö-
reställning inspirerad av mellan-
stadieelevernas värld av sociala 
medier.  Vad händer på de so-
ciala medierna? Hur påverkas de? 
”Ibland är det lättare att skriva än 
att prata” ”Nätmobbning är som 
mobbning fast hela tiden” ”Rykten 
sprids fort” ”En kan vara sig själv”.

LIKES FOR LIFE är en dansföre-
ställning som berör och stärker 
eleverna genom igenkänning och 
samhörighet. Vi bjuder in dem till 
deras egna värld där de får stanna 
upp en stund och reflektera. 

Ett magiskt  
cyberspace fyllt med  dans, musik 
och koreografi som känns.  Efter 
dansföreställningen får eleverna 
delta i en  workshop på 30 minuter.

10-12 
år

Uppsökande föreställning

Publikantal:  ca 70 personer 
Speltid:   30 min + 30 min  
Spelyta:  gymnastiksal 
eller liknande 6 x 6 m, ej betong 
Bygg/rivtid:  2 tim/1,5 tim 
Kan bokas vecka 46 och 49
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På ett litet café i en liten stad 
utbryter panik när en anställd hittar 
en avhuggen tå i en räkmacka. Det 
visar sig dock att det inte är en tå, 
utan en havsanemon. Vilken tur... 
Vilken lättnad... Eller?.... Kanske 
inte bara?

Så inleds Livsrus - en existentiell 
komedi om längtan efter dramatik 
i tillvaron, riktning i livet och modet 
att vara ärlig om sin musiksmak. 
Vi träffar Berit, som i tjugo år 
dragit största lasset i stadens 
frivilligverksamhet och känner att 
det är nog nu. Marco, som vill bli 
något mer än killen som blev kvar 

och jobbade på café men inte vet 
hur. Och Sonja a.k.a. Sorrow eater, 
som spelar i ett black metalband 
men inte känner sig tillräckligt ond. 
De möts av en slump, som kommer 
att ha större inverkan på deras liv 
än någon kunnat ana.  
 

Livsrus – 4:e teatern

Uppsökande föreställning

Publikantal:  anpassningsbart 
Speltid:   ca 60 min  
Spelyta:  4 x 5 m,  
mörkläggning önskvärt  
Bygg/rivtid:  1 tim/1 tim

Östgötabandet med piano, bas och 
trummor samt fyra blåsare; trum-
pet, saxofon, klarinett och trombon 
intar skolan för en dag och fyller 
den med jazzmusik.

Detta är ett unikt tillfälle för en ung 
publik att få känna jazzen på pul-
sen och träffa professionella mu-
siker på ett lekfullt och avslappnat 
sätt. Östgötabandet delar med sig 
av sina kunskaper inom jazzmusik.

Mellan låtarna utvecklas ett samtal 
om improvisation och om olika 
stilar m.m.

Jazzådu! - Östgötamusiken

Uppsökande föreställning

Publikantal: 1 klass/konsert 
Speltid:  40 min
Lokal:   större klassrum, 
uppehållsrum eller liknande 
Byggtid/rivtid:  45 min/20 min 

11-15
år 

13-15
år

Ájttega - Invisible People Contemporary Dance Company

Ájttega, ”Förfäderna” på Lulesa-
miska, är en dans och jojkföreställ-
ning som bjuder in er till Sápmi. En 
föreställning baserad på artisternas 
personliga berättelser. Genom jojk 
och dans kommer ni få färdas till 
de platser förfäderna har vandrat 
och banat väg till de samhällen 
som vi lever i idag. Ett urfolk som 
vill bevara Sápmi och naturen till de 
efterlevande. 

Ájttega är en föreställning som 
presenterar samisk kultur på ett 
nytänkande sätt med respekt för 
dess historia, arv och tradition. 

Föreställningen har  
sin grund och inspiration ifrån 
”samebyn mellan älvarna”, som 
naturljud, jojk, kostym och dans. 

Samerna; ett folk med en tung 
historia som har genomgått ett kul-
turellt våld vill nu visa vad det är de 
kämpar för att bevara. Välkomna 
på en stark föreställning med kraft 
från urmodern själv!

13-15 
år

Uppsökande föreställning

Publikantal: 80 personer 
Speltid:   45 min 
Lokal:   gymnastiksal   
eller likn. 8 x 8 m, mörkläggning 
Bygg/rivtid:  3 tim/1,5 tim

Visas på Skylten:

Torsdag 26 november 10.00
Torsdag 26 november 13.00 
 
Speltid: ca 60 min
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ung scen/öst är en självständig del av Östgötateatern och har sedan starten 2001 varit en av Sveriges ledande 
scener inom scenkonst för barn och unga. Vårt uppdrag är att spela teater för alla från 6 år och uppåt med den 
huvudsakliga målgruppen skolklasser. 

För information och bokning: 
www.ungscen.se, biljett@ungscen.se, 013-37 77 77 
Ange koden ”Kulturkatalogen” vid bokning!

EN DEL AV ÖSTGÖTATEATERN

 
Spelas för årskurs 7-9 på ung scen/öst,  
Elsa Brändströms gata 3B i Linköping 
18 september - 23 oktober
Föreställningslängd: 70 minuter

Bokning och info:
013-37 77 77, biljett@ungscen.se

Nilla är fjorton år och en hejare på orientering.  
Men hennes tvillingsyster är bäst. Nilla slits mellan kärleken 
till sin favoritsport och känslan av att leva i systerns skugga. 
Clara är tolv år och rena proffset på onlinespel, men hennes 
mamma bryr sig bara om orientering. Jämt pratar hon om de 
där fantastiska tvillingarna som hon är tränare för. 

I gryningstimmen mellan en supertidig löprunda och en 
misslyckad gaming-natt möts Nilla och Clara. Två väldigt 
olika personer, men med samma känsla av att alltid komma i 
andra hand. Och frågan är hur långt de är beredda att gå för 
att själva få en plats i ljuset. 

Orka mera - orientera! är en klassrumsföreställning om vin-
narskallighet, vänskap och onda planer i orienteringsspåret. 

Text: Manda Stenström 
Regi: Paula McManus 
I rollerna: Stina Gunnarsson, Paula Sundberg och Anja Rajic

Spelas i klassrum för årskurs 5-6
1 oktober - 18 december
Föreställningslängd: 50 min

Bokning och info:
013-37 77 77, biljett@ungscen.se

Jens ska praoa på fabriken. Där är hans mamma chef och 
där skapas framtidens säkerhetslösningar. Där styrs allt av 
noggrant utprövade system och övervakas av professionella 
robotar och erfarna arbetsledare. Efter praon kommer Jens 
att bli ingenjör, stiga i graderna, få blanka skor, portfölj och 
tillträde till kontoren på fabrikens översta våning. Vad som 
finns i fabrikens källare är lite oklart. 

Maskineri är en nyskriven dystopi för högstadiet. Med 
drastisk humor och spektakulär science fiction utforskas 
dagens ungas förhållande till framtiden och nutiden, till 
trygghet och upplevd trygghet.

Text: Emma Palmkvist 
Regi: AnnaLina Hertzberg 
I rollerna: Viktor Björkberg, Johanna Malm och  
Luiza Stanescu

Orka mera - orientera!
Åk  
5-6

Maskineri Åk 
7-9
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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 14-24 presenteras utvalda program som  kan 
bokas utan kostnad. Dessa är markerade med gröna fält och 
med symbolen ”kulturgaranti”. 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

Kultur-  
garanti

10-12 
år

Dansa och filma en bok

Kom till kulturhuset Agora och prova  
på att dansa och filma en bok. 

Under en förmiddag jobbar vi tillsammans utifrån en 
vald berättelse. Ni kan välja tema själva eller så väljer 
vi åt er, t.ex. vänskap, miljö, hälsa. Har ni skrivit en 
egen berättelse så kan vi utgå från den. 
Halva gruppen provar på dansimprovisation och 
andra halvan testar att göra en film med er själva som 
skådespelare eller stop-motion animation. Efter halva 
tiden byter vi grupper. 

Tid:   kl 9-12
Gruppstorlek:  helklass (max 24 elever)

Kultur-  
garanti

Agoras bibliotek & medieverkstad

Aktuella delar av läroplanen är exempelvis att eleven: 

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 

såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 

kännedom om samhällets kulturutbud 

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier 

för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlös-

ning, skapande, kommunikation och lärande

Ur läroplanen, 2.2 Kunskaper – mål

Bokning:
Bokning sker till  
medieverkstad@linkoping.se
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Välkommen att boka in ett besök på kulturhuset 
Agora! I medieverkstaden får ni vara kreativa och 
skapa med kamera, pensel eller händerna. Ni kan 
prova på att fotografera, göra en helt egen film eller 
prova på stop-motion animation. Eller kanske flytta 
er till en annan tid och plats med hjälp av vår green 
screen. 

I ateljén kan ni skapa bakgrunder till en filmscen eller 
bygga karaktärer till er film. I digitala studion finns 
utrustning så att ni kan prova på att fotografera med 
systemkamera, göra digitala bildberättelser på iPad, 
skapa stop-motion animationer eller filma, agera och 
redigera film på dator. 

Inga förkunskaper krävs och besöket  
utformas efter elevernas ålder, förutsättningar  
samt era egna önskemål. 

Besöket kan kopplas till de flesta ämnen och teman 
i skolan.

Tid:   1,5 - 3 tim,  
  boka gärna två besök
Kostnad:  20 kr/elev per gång  
  (externt 25 kr/elev)
Gruppstorlek:  Efter överenskommelse
Bokning:  medieverkstad@linkoping.se

Agoras medieverkstad Från   
7 år

10-12 
årProva siluettanimation

Kom till Agora och upptäck det magiska  
berättandet där ni ger liv åt era egna karaktärer! 

Ni skriver manus och gör miljöer och karaktärer till er 
film i svart papper. I siluettanimation skapas filmen 
med hjälp av siluetterna, ett ljusbord och genom så 
kallad stop-motion teknik där ni animerar genom att 
flytta figurerna stegvis och fota med iPads.  
Ni får sedan redigera filmen och lägga ljud och text i 
iMovie.

Tid:   Efter överenskommelse
Tidsåtgång:  2-3 timmar
Gruppstorlek:  Max 12 elever
Ålder:  Årskurs 4-6

Bokning:  
Bokning sker till  
medieverkstad@linkoping.se

Kultur-  
garanti

Agoras medieverkstad

För mer information om Agora: www.linkoping.se/agora
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Ateljé Passagen  
 5-12 

år
Friluftsmåleri i Trädgårdsföreningen

Välkomna på friluftsmåleri i  
Trädgårdsföreningen! 

Vi kommer att måla med akrylfärg på pannå. Innan 
vi målar tittar vi runt på omgivningarna och på 
olika exempel på friluftsmåleri. 

Ta med frukt och dryck och börja eller sluta gärna 
med medhavd lunch och lek i parken.

Tid:   Vecka 36 och 37 
  Förmiddag eller eftermiddag 
Gruppstorlek:  Hel- eller halvklass. 
  Förskolegrupper ca 10 barn.
Tidsåtgång:  Halvklass 2 timmar och helklass   
  (över 20 elever) 3 timmar

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

För mer information om Passagens pedagogiska program: www.linkoping.se/passagen

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. 
På grund av rådande läge börjar vi hösten ute!

Tid:  2 tim, för- och eftermiddagstider
Kostnad: 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

Skapa på Ateljé Passagen 3-16 
år

I Passagens konsthall kan skolgrupper  
få pedagogiska visningar av aktuella  
konstutställningar. Med reservation för begräns-
ningar på grund av coronasituationen.

Tid: 30 min – 1 timme

Visning med konstsamtal är kostnadsfritt och  
bokas under ordinarie öppettider:
• tisdag 12-16
• onsdag 12-18
• torsdag 12-18
• fredag 12-16 

 
Mer information: 013-20 57 32
Bokning: passagen@linkoping.se

Visning med konstsamtal

Kultur-  
garanti

från  
10 år
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Flygvapenmuseum 
8-9   
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. 
Följ med en av museets pedagoger genom den 
stämningsfulla utställningen om DC-3:an. Vad var 
det som hände? Varför då? Och hur kan man veta 
hur det gick till? 

Skolprogrammet bygger till stor del på samtal, där 
elevernas egna funderingar med koppling till histo-
rien om DC-3:an är i fokus. Eleverna får diskutera 
olika personliga perspektiv på händelsen, med syftet 
att leva sig in i historiska personers upplevelse.

Genom att studera en händelse från flera perspektiv 
kan eleverna få insikt i hur historia formas och påver-
kas av både sin samtid och eftervärldens analyser.
Skolprogrammet utgår från delar av det centrala 
innehållet för årskurs F-3 i samhällskunskap och 
svenska.

Tid:   Efter överenskommelse
Tidsåtgång:  ca 90 min
Gruppstorlek:  max 25 elever, stäm av med  
  pedagogerna vid bokning. 

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, Teknikens utveckling, Kalla kriget och 
Upptäcktsfärd med Drakel och Viggo.   

Priser: 
Förskola:  Gratis  
  (Gäller ej ”Hur styr du egentligen?”)
Årskurs F-9:  800 kr/klass 
Antal elever:  Se respektive program.  

Bokning: pedagogerna@flygvapenmuseum.se eller 
via formulär på www.flygvapenmuseum.se

Läs mer: Flygvapenmuseums skolprogram för olika 
åldrar hittar du på: 
www.flygvapenmuseum.se/skola/skolprogram 

Under hösten 2020 kommer vi endast kunna erbjuda 
ett mycket begränsat antal skolprogram på grund av 
ombyggnation. Se vår hemsida för mer information.

Ordinarie skolprogram

Flygplanet som försvann 

Bokning sker till 
pedagogerna@flygvapenmuseum.se 
eller via formulär på www.flygvapenmuseum.se, 
under rubriken skola

Mer information 
www.flygvapenmuseum.se  
under rubriken skola

Alla 
åldrar

Kultur-  
garanti
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Barn förr

Nedan presenteras ett urval av de skolprogram 
som kan bokas i Friluftsmuseet Gamla Linköping. 
Dessa program innebär en kostnad vid bokning. 
För mer information besök hemsidan  
www.gamlalinkoping.info

Boka på museipedagog@linkoping.se eller hör av 
dig med frågor till tel. 013-12 11 10

Ordinarie program

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:  410 kr

6-16 
år

Friluftsmuseet Gamla Linköping
Gammaldags skoldag

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

 7-9 
år

Kultur-  
garanti

Vi reser tillbaka 100 år i tiden för att  
tillsammans uppleva en skollektion i Folkskolan. 

Barnen får prova på att skriva på griffeltavla, sudda 
med hartass och skriva med bläck. I passet ingår en 
avslutande del med reflektion.

Tid:    90 min 
Bokningsperiod:  Vecka 34-39 
Gruppstorlek:   Max 15 elever/halvklass 
Ordinarie pris:   710 kr  
   (utanför bokningsperiod)
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Med berättelser från arbetarhemmet Solliden och 
borgarhemmet 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 
När:   Hela året 
Gruppstorlek:  Helklass 
Pris:   410 kr

Boende och liv i början av 1900-talet 10-16 
år

Jakten på Vätten är en upptäcktsfärd i 
friluftsmuseets stadskvarter där man får lösa ett 
spännande uppdrag. Passa på att se och lära mer 
om livet i en småstad för hundra år sedan. 

Spåret är lättillgängligt året runt, oavsett övriga 
öppettider. Kartan kan hämtas i Infomagasinet, 
Handelsboden och i den röda lådan utanför 
Bryggaregården. 
 
Hur:  På egen hand 
Pris:  Ingen kostnad 
 

Jakten på Vätten 6-10 
år
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Biblioteksbesök för förskoleklass
Vid besöket visar vi biblioteket och bjuder på en 
sagostund. Kontakta ditt närmsta bibliotek i god tid 
för att boka besöket.

Äppelhyllan 
Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan 
hitta medier som kan läsas med ögon, öron och 
fingertoppar. Här hittar du också böcker för och om 
barn med funktionsnedsättning. Böcker som ger alla 
barn tillgång till läsglädjeläsglädje, men också ger 
stöd till dig som vuxen.

Humleväskor
Humleväskor är våra väskor med olika teman som 
t.ex. kroppen, genus, rim & ramsor och så vidare. 
För komplett lista kontakta ditt närmaste bibliotek.

Språkväskor
Väskorna innehåller olika material och medier för 
barn som behöver extra stöd för att utveckla sitt 
språk.

Språkpiller och språkutveckling
Bilderböcker utvalda tillsammans med logopeder 
för att utveckla barns språk och skapa läslust.

Olika språk
På biblioteket finns böcker för barn och ungdomar 
på flera olika språk.

Stadsbibliotekets program för förskola och grundskola

Legimus - Egen nedladdning 
Med hjälp av egen nedladdning av talböcker kan de 
som har svårt att läsa tryckt text, själva ladda ner 
talböcker direkt från Legimus. För de barn som saknar 
denna resurs på skolan hjälper biblioteken till med att 
skaffa ett konto. Kontakta närmaste biblioteket för mer 
information.

På webben
Biblioteket finns också digitalt, där erbjuder vi 
sagostunder, boktips och annat spännande. Se vår 
Facebook och Instagram.

Visning av huvudbiblioteket
Huvudbiblioteket tar emot grupper i mån av tid. Skicka 
e-post till bibblan@linkoping.se så tar vi kontakt.

Biblioteken erbjuder också programverksamhet för 
barn t.ex. sagostunder, teater och utställningar.  
Läs mer på: www.linkoping.se/bibliotek

För mer information: www.linkoping.se/bibliotek

Linköpings stadsbibliotek 

Sago- eller berättarstund på biblioteket!

Programmet erbjuds på följande bibliotek:
Johannelunds bibliotek
Linghems bibliotek
Lambohovs bibliotek
Ekholmens bibliotek
Malmslätts bibliotek 
Sturefors bibliotek 
Huvudbiblioteket (även för särskola)

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

3-5 år
särskolaSago- eller berättarstund 

Bokning:
Ta kontakt med ditt närmaste bibliotek, 
kontaktuppgifter finns på: 
www.linkoping.se/bibliotek

Kultur-  
garanti
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Naturcentrum 

Kom och utforska naturen tillsammans med oss!  
Vi skapar möjlighet för ett kreativt och lustfyllt 
lärande och viktigast av allt: en kontakt med naturen. 

Med en grund i läroplanerna och utomhuspedagogik 
ger vi barn och unga en möjlighet att uppleva, skapa 
och komma naturen nära. 

Exempel på teman som vi har att erbjuda: 
insektsforskning, håvning i dammen, rörelselekar och 
rovdjurstema. Vi kan även utforma tillfällen efter era 
önskemål. 

Kontakta oss för ytterligare information om vårt 
program. Välkomna ut i naturen!

När:   hela året 
Tidsåtgång:  1 – 2 timmar
Gruppstorlek:  max 20 elever,  
vid större grupper kontakta oss så löser vi det!
Konstad:  500 kr/tillfälle.  
  Begränsat antal tillfällen. 

Bokning: mickaela.thilly@calluna.se   
076- 322 75 27 eller 013 – 20 62 68
Läs mer: www.linkopingsnaturcentrum.se

Ordinarie program i Linköpings Naturskola

Alla 
åldrar

Att vistas i naturen kan vara både  
kreativt och meditativt. Genom att samla natur-  
material och skapa tillsammans kommer vi naturen 
nära. Under tillfället skapar vi mandalas och är det 
säsong för det kan vi även hitta växter att måla med. 

Det finns även möjlighet att utforska omgivningen 
genom att leta insekter eller håva i vår damm. Vi 
utforskar det lilla livet på flera olika sätt och stunden 
avslutas med en tyst promenad i takt med naturen. 

När:   Hela året - anpassas efter årstid
Tidsåtgång:  1-2 timmar
Gruppstorlek:  max 20 elever

Skapande i takt med naturen 7-12  
år

Bokning sker till 
mickaela.thilly@calluna.se  
076-322 75 27 eller 013-20 62 68

Mer information 
www.linkopingsnaturcentrum.se 

Kultur-  
garanti
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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 re-
formationen 1527 och Sveriges sista inbördeskrig 
”Slaget vid Stångebro” 1598 med dess efterspel 
”Linköpings blodbad” år 1600.

Guidningen gäller årsgruppen 10-15 år. 
 
Tid:   Efter överenskommelse 
Tidsåtgång:  ca 60 min 
Gruppstorlek: max 25 elever 
 

Slotts- och Domkyrkomuseet
10-15  

år
Tidsresan - 500 år av Linköpings historia

Bokning:

Kontakta Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum 
Tfn: 013-12 23 80,  
e-post: info@lsdm.se

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. 

 
Kostnad: 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 var-
dag 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? 

Kostnad: 500 kr 
Bokning:  013-12 23 80,  info@lsdm.se 

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

Kultur-  
garanti
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Östergötlands museum  
Just nu är vi inne i en spännande tid för  
Östergötlands museum och våra besökare.  
Sedan den 3 mars 2019 har museibyggnaden i 
Linköping varit stängd för en omfattande renove-
ring – det betyder att vi flyttat ut verksamheten! 
  
Kolla in vår hemsida för att ta del av de pedago-
giska program som vi erbjuder under tiden mu-
seibyggnaden är stängd, eller kontakta oss om du 
har särskilda önskemål om hur vi kan samarbeta. 

Vi har nu chans att arbeta mer i våra museigårdar, 
till exempel i Krogsfallsgården som ligger i Träd-
gårdsföreningen. Och vill du vara med och påver-
ka hur museets nya utställningar ska bli? Vi arbetar 
just nu med en ny kulturhistorisk utställning och en 
ny konstutställning och vi är väldigt nyfikna på vad 
ni vill se. Så om du och din klass vill vara med och 
påverka innehållet – hör av dig. 
  
 

Östergötlands museum - på turné
alla 

åldrar

Kontakt:

Emma Friberg 
emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se 
ostergotlandsmuseum.se

Kultur-  
garanti
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SKÖRDEFEST I SLÖJDVERKSTAN
Vi tillverkar frukter och grönsaker 
i tovad ull. Det kan bli rödbetor, 
gurkor, morötter och plommon. 
Vilken är din favorit?

Åldersgrupp:  klass F - 6
Tid:   90 min
Gruppstorlek:   15 elever.
Kan bokas vecka 38-43

Hemslöjden i Östergötland
Skapande verkstad

VINTERPYNT
Vi tillverkar stjärnor och girlanger  
i halm och papper till vinterns  
fester och fönster.

Åldersgrupp: klass F – 6
Tid:   90 min
Gruppstorlek:  15 elever
Kan bokas vecka 45-51

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

Kultur-  
garanti

6-12 
år

mailto:nina.backman@hemslojd.org
http://www.hemslojdeniostergotland.se
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Alla föreställningar med fasta tider och spelplatser

Sagateatern
Vecka 40
Måndag 28 sep 9.00 Klä på klä av 2-4 år
Måndag 28 sep 10.30 Klä på klä av 2-4 år

Vecka 42 
Måndag 12 okt 9.00 Farbror Skrot 4-9 år 
Måndag 12 okt 10.30 Farbror Skrot 4-9 år 
Tisdag 13 okt 9.00  Farbror Skrot 4-9 år 
Tisdag 13 okt 10.30 Farbror Skrot 4-9 år

Vecka 44 - höstlov
Måndag 26 okt 9.00 Bakverk 3-8 år 
Måndag 26 okt 10.30 Bakverk 3-8 år 

Vecka 47 
Måndag 16 nov 9.00 Var tog min Igloo vägen? 4-9 år 
Måndag 16 nov 10.30 Var tog min Igloo vägen? 4-9 år 

Vecka 49
Måndag 30 nov 9.00 Tidsfördriv 3-9 år
Måndag 30 nov 10.15 Tidsfördriv 3-9 år 
Tisdag 1 dec 9.00 Tidsfördriv 3-9 år  
Tisdag 1 dec 10.15 Tidsfördriv 3-9 år  
Fredag 4 dec 9.00 Julshow 4-9 år 
Fredag 4 dec 10.30 Julshow 4-9 år

Vecka 50 
Måndag 7 dec 9.00 Julshow 4-9 år 
Måndag 7 dec 10.30 Julshow 4-9 år

Louis de Geer, Norrköping
Vecka  
Onsdag 11 nov 10.30 Hion om natten 9-11 år 
Torsdag 12 nov 10.30 Hion om natten 9-11 år 

Skylten
Vecka 48 

Torsdag 26 nov 10.00 Livsrus 13-15 år
Torsdag 26 nov 13.00 Livsrus 13-15 år
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  Information och bokning

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

Uppsökande föreställningar
Föreställningar som kommer ut och spelar på er 
skola bokas genom formulär på hemsidan. Sista 
bokningsdag är 10 september. 

Om ni saknar lokal för att ta emot uppsökande 
föreställningar på skolan så finns möjlighet att boka 
kulturscener genom kultur- och fritidskontoret.

Hitta till våra scener och spelplatser
Sagateatern, Borgmästaregatan 9 
Vid Stora Torget

Skylten, Södra Oskarsgatan 3A 
Bakom resecentrum

Agora, Skäggetorp centrum 18 
Vid Skäggetorpsskolan 

Louis de Geer, Dalsgatan 15 Norrköping  
Buss till föreställningen ingår
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Mer information

www.linkoping.se/kulturiskolan

Kontaktperson:
Lina Marcusson/Therese Dahlberg 
kultur- och fritidskontoret
tfn: 013-20 65 90 
e-post: barnkultur@linkoping.se

Linköpings kommun

linkoping.se/kulturiskolan


