
 

Vad finns på biblioteket? 

 På biblioteket har vi ett stort antal barnböcker. Vi har böcker på olika språk  
och med olika innehåll 

 Du kan låna faktaböcker, bilderböcker och berättelser för äldre barn.  
Vi har även gjort uppdelningar som tex Astrid Lindgren-böcker,  
Alfons Åberg-böcker, Barn från andra länder, ABC och 123-böcker osv... 

 På biblioteket finns ljudböcker och barnfilmer när ni vill variera läsningen  
med något annat 

 Vi har även färdiga bokkassar med många olika teman: min familj, att vara sig 
själv, experiment, rymden, dinosaurier, hållbar utveckling m.m… 

 Läs böcker på plats i vår mysiga Mamma-Mu hörna eller låna med dem hem 
 
Välkommen in så visar vi dig runt bland våra bokhyllor.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

STADSBIBLIOTEKET 

www.bibliotekivastmanland.se 

Kontakta oss: Sala stadsbibliotek, tfn 0224-74 77 00,  

stadsbibliotek@sala.se. Följ oss på facebook och instagram 



  
 

 

 

 

Kom och sväng loss till välkända barnsånger, tugga på  en majskrok i loungen eller 
bara chilla med en bra bok i myshörnan… 
Ålder: 1–5 år. Drop in mellan kl. 11.30 och 13.30. Fri entré. Ingen föranmälan. 

 

 

 

 

Aston hittar sin första sten och ser sig omkring. En del är stora, andra små, men alla 
är det synd om och alla får följa med hem till Aston. Där får stenarna det varmt och 
mysigt i en egen säng. Teater Pero har tagit föreställningen Astons stenar flera varv 
runt jorden. Historien om den lilla hunden som svämmar över av kärlek för alla 
frusna stenar har nu spelats för barn i nästan alla världsdelar. Vart vi än kommer i 
världen är igenkänningen lika stor. Barn samlar. Barn pysslar om. Kärleken till tingen 
flödar. Överallt. 
Ålder: 4–7 år. Speltid ca 30 min. Fri entré. Hämta gratisbiljett fr.o.m. fredag 10 februari. 

 

 

 

 

 
Cirkus Trattofon rattar in en halsbrytande humorföreställning på sin tecknade radio. 
Men radion själv är inte med på noterna. Ett enkelt shownummer urartar i tekniskt 
haveri, kanal efter kanal ställs in med oväntade vändningar. I jakt på den rätta låten 
får de två figurerna snubbla sig fram i en värld av dans,  
ljudeffekter och tecknad rekvisita. Fysisk komedi för hela familjen. Föreställningen 
innehåller publikinteraktion och efteråt får barnen vara med och dansa. Föreställ-
ningen är utan tal och kan förstås av alla. 
Ålder: 4–11 år. Speltid ca 30 min. Fri entré. Hämta gratisbiljett fr.o.m. fredag 3 mars. 

 
 

Det ska bli cirkusföreställning till kvällen, och cirkusråttan Theodor pysslar med sitt. 
Dockan Gabriella stökar i rekvisitalådan. Men clownen får inte vara med i föreställ-
ningen. Han är för klantig. Istället får han städa och hjälpa Dockan Gabriella att gå på 
lina. Barnen har sett Gabriella i rekvisitalådan och ber clownen att gå och titta. När 
clownen kikar ner i lådan är hon borta. Istället hittar han cirkusrekvisita som han inte 
kan hantera. Gissa om han får råd av barnen? Detta upprepas många gånger med 
olika cirkustricks tills han blir en fullfjädrad cirkusclown. Tack vare barnens rådiga  
ingripanden får han vara med till kvällen. Men framför allt får han dansa med sin  
cirkusprinsessa... 
Ålder 3–6 år. Speltid ca 40 min. Fri entré. Hämta gratisbiljett fr.o.m. torsdag 6 april  
 

En liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar med sig många passagerare; en hängig 
tomte, en grubblande gris, en pojke som ramlat, en frusen hund och en ledsen nalle. 
Tillsammans far de hem till flickans hus och har saftkalas. Föreställningen “Alla får åka 
med” bygger på Anna-Clara Tidholms bilderbok för de allra minsta. En föreställning 
om empati, gemenskap och mångfald och vikten av den enkla, vardagliga samvaron. 
Att vara olika är bra! 
Ålder 2–5 år. Speltid ca 40 min. Fri entré. Hämta gratisbiljett fr.o.m. fredag 28 april. 

Sagodisco 

LÖRDAG 28 JANUARI  

KL. 11.30–13.30 I BLÅ SALEN 

Astons stenar  
- Teater Pero 

LÖRDAG 18 FEBRUARI KL. 11.30 I BLÅ SALEN 

Radio Trattofon  
- Cirkus Trattofon  

LÖRDAG 11 MARS KL. 11.30 I BLÅ SALEN 

Clownen och cirkusprinsessan 
- Clown Raimondo 

LÖRDAG 15 APRIL KL. 11.30 I BLÅ SALEN 
 

Alla får åka med  

- Boulevardteatern 

LÖRDAG 6 MAJ KL. 11.30 I BLÅ SALEN 

 

Under våren bjuder biblioteket in till fem lördagar speciellt för barnen. Det blir 
dans, teater, clowneri och humor. Våra föreställningar är populära, så hämta  
gratisbiljetter i god tid. 


