
 

KULTURPROGRAM  
APRIL 2020 

 
 
Utställning: Hugget,  
slipat och gjutet 
Skulpturutställning med Bernt Eriksson. 
Bernt bor i Bålsta och arbetar som skulptör  
i sten samt gjuter egna brons- och  
aluminiumskulpturer, ofta i organiska  
former.  
 
Vernissage  
Lördag 28 mars  
Klockan 13.00 
 
28 mars–25 april 
 
---------------------------------------------- 
 
Onsdagsklubben 
I Onsdagsklubben pratar vi om böcker och  
fikar. Vi kanske väljer en bok som vi läser 
tillsammans? Om vi har lust så skapar vi 
något utifrån boken - det kan vara en film, 
en låt eller något annat. Medlemmarna i 
klubben bestämmer vad. 
 
Ålder: 13–16 år 
 
Onsdagar 5 februari,  
4 mars, 1 april och 6 maj 
Klockan 15.30–16.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Finsk film: Människans lott 
En varm dramakomedi om en familj vars 
medlemmar hittar tillbaka närmare till 
varandra efter att relationerna varit  
distanserade. I huvudrollen ser vi Pekka 
som – i sitt eget tycke – på ett skickligt sätt 

inbillar sina föräldrar och vuxna syskon att 
han fortfarande arbetar som framgångsrik 
direktör. 
 
Finsk film med svensk text. Hämta din  
fribiljett på Håbo bibliotek från 19 mars.  
För mer information om filmen se 
håbo.se/finskfilm 
 
Ålder: från 12 år 
 
Plats: BioBorgen, Bålstavägen 14. 
 
Onsdag 1 april 
Klockan 19.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Barnteater: Vilda  
Bebin och Mamman 
Dockteater Tittut bjuder på hejdlösa upptåg 
och poetiska lekar med den vilda bebin och 
mamman. Bebin är busig, orädd och nyfiken 
så att det ibland går överstyr. Oftast vild - 
emellanåt lite mild.  
 
Ålder: 2–8 år 
 
Plats: Fridegårdsscenen 
 
Biljetter: Biljetter finns att köpa på Håbo 
bibliotek från den 14 mars. 30 kronor styck. 
 
Lördag 4 april 
Klockan 13.00–13.40 
 
---------------------------------------------- 
  



Påsklov: Gör ett fint påskkort! 
Kom och gör ett påskkort eller skapa något 
annat med papper, penna, lim och sax. 
 
Ålder: för alla påsklovslediga barn 
 
Måndag 6 april 
Onsdag 8 april 
Klockan 13.00–15.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Påsklov: Sagotisdag 
Kom till bibliotekets barnavdelning för en 
sagostund. Lyssna, sjung och lek med oss! 
 
Ålder: 3–8 år 
 
Tisdag 7 april 
Klockan 15.00–15.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Workshop: Gröna armband 
Gör ditt egna gröna armband med pärlor av 
återvunna tidningar och trä. Material till 
självkostnadspris.  
 
Medarrangör: Kreativa händer  
och Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Onsdag 22 april 
Klockan 17.00-19.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Läsecirkel 
Vår populära läsecirkel fortsätter i  
vår med temat debatt och reportage.  
 
Anmälan: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Torsdagar 23 januari,  
5 mars och 23 april 
Klockan 13.00–14.00 
 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Bokäventyr i naturen 
Följ med på ett bokäventyr i naturen  
tillsammans med Håbo naturskola och  
Håbo bibliotek. Vi träffas vid kvarnkojan.  
Ta med er fika eller något att grilla och 
oömma kläder som passar vädret. 
 
Ålder: 3–12 år plus medföljande vuxna 
 
Plats: Kvarnkojan. Det går att cykla till 
Kvarnkojan eller åka buss och gå en bit. 
Busstider finns på ul.se 
 
Medarrangör: Håbo naturskola 
 
Lördag 25 april 
Klockan 11.00–14.00 
   
---------------------------------------------- 
 
Bokfika 
Kom till vårt mysiga Bokfika! Vi fikar,  
tipsar varandra om bra böcker, pysslar  
eller leker en lek. 
 
Ålder: 9–13 år 
 
Måndagar 27 januari,  
24 februari, 23 mars,  
27 april och 25 maj 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Utställning: Djur  
och natur i tiden 
Välkommen till utställning av  
gymnasiesärskolan. Eleverna har arbetat 
med djur och natur i tiden som övergripande 
tema, som sedan har brutits ner till olika 
områden. 
 
29 april–15 maj 
 
---------------------------------------------- 
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ÅTERKOMMANDE 
PROGRAM 
 
 
Digital handledning 
Boka tid för digital handledning på  
biblioteket. Vill du komma igång med  
din dator, lära dig mer om internet,  
börja läsa e-böcker eller har du andra  
grundläggande digitala frågor? Boka  
upp till en halvtimmes digital  
handledning utan kostnad. 
 
Anmälan: biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
---------------------------------------------- 
 
Språkcafé 
Vill du träna svenska och samtala i små 
grupper? Språkcafé passar alla som vill 
träffa människor från olika kulturer och  
få fler kontakter i Håbo. 
 
Kontakt: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Medarrangörer: Håbo Rotaryklubb  
och Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Tisdagar  
7 januari–9 juni  
(ej 18 februari och 7 april)   
Klockan 14.30–16.00  
 
---------------------------------------------- 
 
Lyssnarcirkel 
Lyssnarcirkel för seniorer med  
läshinder. En bokcirkel för  
talboksläsare. Vi bjuder på fika. 
 
Anmälan: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
 

Onsdagar  
22 januari, 12 februari,  
4 mars, 25 mars, 15 april,  
6 maj och 27 maj 
Klockan 13.00–14.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Fredagshäng 
Starta fredagsmyset på biblioteket!  
Kom och läs, lek, drick kaffe eller  
bara umgås. 
 
Sång- och sagostund.  
Vi håller extra öppet bara för er. 
 
Ålder: 0–6 år (med vuxen) 
 
Fredagar  
24 januari–24 april  
(ej 10 april) 
Klockan 9.00–11.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Lördagsextra 
Varje lördag finns det något extra  
att göra för barn på Håbo bibliotek.  
Håll utkik på vår Facebooksida. 
 
Ålder: 3–10 år 
 
Lördagar  
25 januari–29 maj  
(ej 2 november) 
Klockan 10.00–15.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Våga tala finska 
Studiecirkel på finska för nybörjare.  
Alla som vill lära sig finska från  
grunden är välkomna. 
 
Anmälan: 
inkeri.timonen@gmail.com 
 
Medarrangör: Finskt  
förvaltningsområde 
 
Lördagar  
25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 
21 mars, 4 april, 18 april, 9 maj och 16 maj 
Klockan 11.00–12.30 
 
---------------------------------------------- 
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Högläsning på lätt svenska 
Vill du träna mer på att läsa på svenska  
och bli bättre på ditt uttal? Tillsammans  
läser vi en bok högt, lär oss nya ord och  
tränar på vardagsfraser.  
 
Kontakt: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Onsdagar  
5 februari–27 maj  
(ej 19 februari, 8 april, 13 maj) 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
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