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Läs gärna mer om vårt program för stora 
och små samt se aktuella uppdateringar 
och eventuella ändringar på vår webbplats. 
www.falun.se/bibliotek.

Falu stadsbibliotek
Fisktorget, Falun

Öppettider i Falun:
Måndag-torsdag 08:00-19:00
Fredagar 08:00- 18:00
Lördagar: 11:00-15:00
Söndagar: 11:00-15:00 (okt-mars)

Kontakt:
Telefon: 023-833 36
E-post: stadsbiblioteket@falun.se

Välkomna!

Program för barn
våren 2015

Star Wars-pyssel 2/5 kl 11.00  
Vi firar den kommande Star Wars-dagen 
med spännande sci-fi-pyssel! Stadsbiblio-
teket. Drop-in11.00-13.00. Från 7 år.

Workshop rytminstrument 15/5  
Kom och gör rytminstrument! Stads-
biblioteket. Mer information kommer 
senare. Samarr: ABF & Läsfrestivalen

”Festlig fredag” 22/5 kl 10.00.   
Fira in fredagen tillsammans med kultur-
skolans pedagoger genom sång, teater, lek 
och skapande! Stadsbiblioteket, Filmsalen 
kl 10.00-11.00. Arr: Kulturskolan.

Läsfrestivalen 30/5 kl 11.30.   
Dalarnas barnboksfestival. Stadsbibliote-
ket/Fisktorget kl 11.30-15.00. Läs mer på 
www.lasfrestivalen.se. 
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Program våren 2015

Sagoyoga 9/4 kl 11:00 
Med hjälp av enkla rörelser upplever vi 
en saga med hela kroppen! Leder gör Ida  
Tholfsson, sagoyogainstruktör. För barn 
3 - 6 år, max 15 st. Anmäl gärna ditt barn 
i förväg. För att barnen ska kunna kon-
centrera sig på berättelsen får medföljande 
vuxna göra något annat under tiden (ca 30 
minuter). Stadsbiblioteket.

”Festlig fredag” 24/4 kl 10.00.   
Fira in fredagen tillsammans med kultur-
skolans pedagoger genom sång, teater, lek 
och skapande! Stadsbiblioteket, Filmsalen  
kl 10.00-11.00. Arr: Kulturskolan.

Filmdag Näs bibliotek 19/2 kl 10:00 
Massor med olika filmer för olika åldrar. Mer 
information kommer senare. Kl 10.00- ca 18.00. 

Sagostund Näs bibliotek 4/3 kl 10.00  
Sagostund för barn 4-6 år. 10:00-10:30 ca.

Sagostund Näs bibliotek 11/3 kl 10.00  
Sagostund för barn 4-6 år. 10:00-10:30 ca.

SagoLek 15/3 kl 12.00 och kl 13.00  
Följ med in i sagans värld med hjälp av sång och 
lek. Leder gör dramapedagog Sven från Kultur-
skolan. För barn 4-7 år. Stadsbiblioteket. 

”Festlig fredag” 27/3 kl 10.00.    
Fira in fredagen tillsammans med kulturskolans 
pedagoger genom sång, teater, lek och skapande! 
Stadsbiblioteket, Filmsalen kl 10.00-11.00.  
Arr: Kulturskolan. 

Mars April
Magipyssel 7/4 i Sågmyra och Bjursås.  
Tillverkning av trollstavar, drakägg och 
din helt egna magibok. Sågmyra bibliotek 
kl 10.00-13.00. Bjursås bibliotek kl 15.00 
-17.00. För barn från 8 år eller i vuxens  
sällskap.

Sagoprogram 7/4 kl 11:00.   
Barnavdelningens egen Bi berättar sagor för 
barn från 4 år. Stadsbiblioteket. 

Sopakuten 8/4  kl 11.00 & 14.00.   
En lite tokig teaterföreställning om återvin-
ning och avfall med Patrik Johansson. Från 4 
år. Gratisbiljetter hämtas i lånedisken fr.o.m 
v. 13. Stadsbiblioteket.


