för barn & unga

övriga evenemang

Minibio
Biblioteket Navet, varannan onsdag kl. 09:00
Vi visar bio för barn i förskoleåldern, utan
kostnad. Mer information och fullständigt
program hittar du på www.trosa.se/bibliotek.

Språkcafé
Biblioteket Navet, fredagar kl. 10:15–11:00
22/9 Tema: Hederskulturer
26/9 Extra språkcafé inför Arkan Asaads
författarbesök på Trosa kvarn. Vi träffas på
Trosa kvarn kl. 18:30.
27/10 Tema: Arbetsliv
24/11 Tema: Info Trosa kommun
15/12 Tema: julsånger, juldikter. Obs! den här
gången börjar vi lite tidigare, redan kl. 09:00.
Arrangeras i samarbete med SFI.

Familjeföreställning: Al Hakawati Mustafa
Trosa stadsbibliotek, 21 oktober kl. 14:00
“Historieberättaren Mustafa” besöker
biblioteket och framför traditionella
historier och nyskrivna berättelser. En
teaterföreställning på arabiska med Mustafa
Aldarwish från Arabiska teatern. Fri entré! Boka
biljetter på biblioteket.
Barnteater: Frö
Trosa stadsbibliotek, 20 november kl. 10:00
att så ett frö
Bokning: ellen.larsdotterwalle@trosa.se eller max.elnerud@trosa.se
odla
eller
tel. 0156-522 36.
bygga ett träd
www.trosa.se/bibliotek
vara ett moln
dö eller vila en smula
Vi visar bio för barn varannan onsdag på Biblioteket Navet.
Max två barngrupper vid varje tillfälle — först till kvarn!

Föreställningen Frö med Teater Tr3 är en
berättelse om naturens kretslopp, livets gång
och människans fascination för sådant som
växer. Lämplig för barn i åldrarna 2–4 år.
Fri entré! Boka biljett på biblioteket.

Läsecirkel: Maken av Gun-Britt Sundström
Trosa stadsbibliotek, onsdagar i november
I samband med att Trosa Riksteaterförening
arrangerar teaterföreställningen Maken på
Folkets hus den 22 november anordnas en
läsecirkel kring romanen.
Vi träffas på Trosa stadsbibliotek den 8, 15
och 29 november kl. 18:30. Anmälan sker på
biblioteken. Alla deltagare får ett ex av boken
Maken. Arrangeras i samarbete med Trosa
Riksteaterförening och Trosabygdens Kulturråd.

Utställningar och program
Hösten 2017

Berättarföreställning:
Löwensköldska ringen
Biblioteket Navet, 16 november kl. 19:00
Medlemmar ur berättargruppen
Sagostämmarna framför Selma Lagerlöfs
berömda spökhistoria om kärlek, ond bråd död,
svek och trofasthet. Föreställningen är ca 2,5 h
lång, inkl 20 min paus. Fri entré!
© Arkan Asaad

författarbesök

Mikko kommer att samtala på finska med
Liisa Paavilainen från Finlandsinstitutet. Hon
kommer även att tolka till svenska.

Arkan Asaad
Trosa kvarn, 26 september kl. 19:00
Arkan kom till Sverige från Irak 1983 och
växte upp i Eskilstuna. Han är utbildad på
Stockholms filmskola, flerfaldig svensk mästare
i taekwondo och författare till romanerna
Stjärnlösa nätter och Blod rödare än rött.

Fri entré! Föreläsningen arrangeras i samarbete
med Trosabygdens Kulturråd, inom ramen för
Finskt Förvaltningsområde.

Arkan har genom åren föreläst för ca
600 000 ungdomar och blivit prisad som
social entrepenör för sitt arbete kring
tvångsäktenskap och rätten att få välja sitt liv
via sin organisation Right2Choose.
Fri entré! Föreläsningen arrangeras som en
del av projektet Entré utan trösklar, som
finansieras med medel från Statens Kulturråd,
och i samverkan med Trosa Taekwondoklubb
och Trosabygdens Kulturråd.
Mikko Porvali
Biblioteket
Navet, 11
oktober kl.
18:30
Mikko Porvali
arbetar i
Finland som
brottsutredare
hos polisen och
Mikko Porvali
Foto: Tommi Anttonen
har även haft
internationella
uppdrag inom finska försvarsmakten. Hans
senaste bok, En blå död, är en historisk
spänningsroman som utspelas 1920 i Viborg.

Sara Lövestam
Trosa stadsbibliotek, 2 november kl. 19:00
Sara Lövestam är prisbelönt författare
och språkvetare, som även är känd som
språkexpert i Nyhetsmorgon på Tv 4 och
domare i radioprogrammet Lantzkampen.
Hon har skrivit romaner för båda unga och
vuxna, och även flera hyllade grammatikböcker
som Grejen med verb. Här berättar hon om
skrivandet och kärleken till språket ‒ och till
grammatiken som håller ihop det.
Fri entré! Evenemanget arrangeras i
samverkan med Trosabygdens Kulturråd och
med Länsbildningsförbundet (ingår i deras
satsning Sörmland Läser).
Finsk lyrikafton
Biblioteket Navet, 30 november kl. 18:30
Ari Heikkilä och Tuija Nieminen Kristofersson
läser egen lyrik på finska och svenska.

Sara Lövestam
Foto: Peter Knutson

utställningar
Trosa stadsbibliotek, 11–24 september
Svenska Lottakåren. Engagera dig i något
som är betydelsefullt både för dig själv och för
andra! En utställning om Svenska Lottakårens
verksamhet idag.
Trosa stadsbibliotek, 16–29 oktober
Ami Sköldemar ställer ut färgstarka bilder i
tuschteknik.

Tuija Nieminen Kristoferson har gett ut flera
uppmärksammade diktsamlingar som Hägerns
öga (1993), dikt i D:ets mage (2000) och
Trilogi (2006). Ari Heikkiläs debutsamling
Enkelit lentävät vastatuuleen (2017) innehåller
dikter från nästan fem decennier.
Fri entré! Arrangeras inom ramen för Finskt
förvaltningsområde.

Läs mer om alla våra evenemang på
www.trosa.se/bibliotek

