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Lördag 26 oktober kl. 13 i Falun – 
föranmälan till stadsbiblioteket@falun.se 
Workshop för dig som är 10–15 år och tycker om att skriva och berätta, 
med författaren och journalisten Evalena Bard. Begränsat antal platser. 

Serieworkshop
Måndag 28 oktober kl. 15 i Falun –
föranmälan till stadsbiblioteket@falun.se
Workshop för dig som vill testa att rita serier, med 
serietecknaren Helena Menanda. Instagram: menanda_serier. 
För dig som är 13–15 år. Begränsat antal platser. 

Spoken Word 
Måndag 28 oktober kl. 15 i Svärdsjö 
Tisdag 29 oktober kl. 15 i Näs
Onsdag 30 oktober kl. 15 i Bjursås
Torsdag 31 oktober kl. 15 i Vika
Poesiworkshop på ett nytt sätt tillsammans med poeten Ismael Ataria.
För ungdomar 13-15 år. Vad är Spoken Word? Jo, det är dikter som 
skrivits för att framföras muntligt på en scen! Tillsammans med Ismael 
Ataria gläntar vi på skrivandet och fantasins magiska dörr. 
Enkelt, lekfullt och roligt! Se: www.ismaelataria.se
Ett samarbete med Folkuniversitetet och inom ramen för Länsbibliotek 
Dalarnas projekt Ett läslyft för Dalarna.

Öppen Poesiscen
Måndag 28 oktober kl. 17 i Svärdsjö
Poeter i alla åldrar är välkomna att läsa upp sina egna texter. Kom 
och lyssna på andra som läser poesi eller berätta själv med dina 
egna ord. Vi bjuder på fika.
Ett samarbete med Dalarnas författarförbund och Folkuniversitetet.
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Antidiskrimineringsbyrån
Tisdag 29 oktober kl. 13-17 i Falun
Rättighetscentrum Dalarna - antidiskrimineringsbyrån i Dalarna - 
besöker biblioteket och berättar vad diskriminering är och varför det 
är viktigt att arbeta både förebyggande och motverkande. 
Rättighetscentrum Dalarna ger kostnadsfri juridisk rådgivning och 
finansieras med stöd från mucf (Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor).
Ett samarbete med Rättighetscentrum Dalarna, Sensus och mucf 

Martins bokcirkel 
Torsdag 31 oktober kl. 10 i Falun – 
föranmälan senast 25 oktober till martin.andersson@falun.se
Bokcirkel för dig som är 12-18 år. Först läser vi samma bok hemma 
som vi sedan diskuterar tillsammans. Maila senast 25/10 till Mar-
tin m du vill delta och för mer information. Bokcirkeln fortsätter, 
för de som vill, på jullovet.

Lek en bok
Torsdag 31 oktober kl. 10 i Vika – 
föranmälan till vikabibliotek@falun.se
Torsdag 31 oktober kl. 14 i Falun  –ingen  föranmälan
Fredag 1 november kl. 10 i Näs – 
föranmälan till nasbibliotek@falun.se
Dramapedagogen Cecilia Saxe från Kulturskolan Falun läser 
och leker en bok tillsammans med barnen. För barn ca 3–6 år.

Bokkonst
Onsdag 30 oktober kl. 15 i Falun
Torsdag 31 oktober kl. 15 i Bjursås
Skapa ny konst av gamla böcker med Ewa Lindgren, 
konstpedagog från Kulturskolan Falun. För ungdomar 10–15 år. 
Begränsat antal platser så kom i tid!
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Drakar – Från Smaug till Katla
Torsdag 31 oktober kl. 18 i Falun
Peter Bergting berättar om sitt arbete som serietecknare och 

författare inom fantasy, science fiction och skräck. Bergting 

är idag Sveriges kanske mest kände fantasyillustratör. Nu är 

han aktuell med boken Drakar – Från Smaug till Katla (2019), 

som släpptes på bokmässan i Göteborg nu i höst och handlar 

om drakar i populärkulturen. Se: https://bergting.com 

Ett samarbete med Dalarnas konstförening och Sensus

Bokstavsängeln – Från tönt till poet
Fredag 1 november kl. 17 i Falun
Bokstavsängeln är en poetisk föreställning som tar sitt avstamp i 

Ismael Atarias ADHD-diagnos. Vi får följa med på en resa genom 

poetens liv. Föreställningen handlar om längtan efter att bli accep-

terad och älskad för den man innerst inne är, om rädslorna, ensam-

heten och kampen för att hitta sin plats i världen. Bokstavsängeln 

är en vild, rolig, varm och självutlämnande föreställning som garan-

terat inte lämnar någon oberörd. 

Ett samarbete med Folkuniversitetet och inom ramen för 

Länsbibliotek Dalarnas projekt Ett läslyft för Dalarna.

Biblioteken i Falun, Dalarnas författarförbund, 
Dalarnas konstförening ,Folkuniversitetet, 
Kulturskolan Falun, Länsbibliotek Dalarna, mcuf, 
Rättighetscentrum Dalarna, Sensus studieförbund


