
 

   

 

 

 
 

BARNPROGRAM 
på Kungsörs bibliotek hösten 2017 

 

  Bä bä krokodil 
  Här är alla inbjudna att sjunga med för att hjälpa krokodilen och sin 
  nya vän lammet hitta rätt sång. För visst känner alla till den kända 
  barnvisan om krokodilen ”Bä bä krokodil”… eller hur var det nu? 
  Mycket bus och skratt och ännu mera sång för de yngsta.  
  En underbar historia om vänskapen mellan en krokodil och ett 
  lamm och hur musik för alla samman. 
  Min(i)opera 

  Lördag 2 september kl. 11.00          För barn 1- 3 år. Speltid ca 25 min. 

 
   

  Kompispatrullen 
  I superhjälteuniformer, tyllkjolar, randiga strumpor och färgglada 
  kängor rycker Kompispatrullen ut till alla sångglada barn. Kärlek och 
  vänskap är temat i både låtar och interaktiva samtal: alla duger 
  precis som de är och att ingen är bättre än du, på att vara just du! 
  Kompispatrullen - Britta Bergström, Dea Norberg och Andreas Eriksson. 

  Lördag 30 september kl. 11.00       För barn 3-9  år. Speltid ca 35 min. 

 
 

  Nusse-kudden 
  Kalle är galen i sin Nusse-kudde. Han fick den när han var liten. Den 
  har följt honom genom hela livet; till dagis, till skolan, i lumpen och 
  när han blev kär… Och den är med honom nu. När han är gammal. På 
  ålderdomshemmet är det föreståndarinnan som bestämmer: - Hur 
  skulle det se ut om alla släpade omkring på gamla kuddar? Ge hit! 
  Men Kalle tänker inte lämna ifrån sig sin kudde. Det blir en kamp på 
  liv och död. En berättelse om vårt behov av trygghet, tröst och ömhet. 
  Om att få vara som man är. Om att respektera människors olikheter. 
  Föreställningen är en fri dramatisering av Nusse-kudden och Nusse-kuddens sista strid av: 
  Håkan Jaensson, Arne Norlin och Gunna Grähs. 

  Teater Da Capo 

  Lördag 25 november kl. 11.00        För barn 4 -9 år. Speltid ca 40 min.  
 

 

Välkommen! 
Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket 14 dagar innan föreställningen! 

Obs! Om ni tagit biljetter och inte kan komma, var snäll och hör av er till oss så att någon annan kan gå istället. 
Telefon 0227-60 02 10. 

 

 
 


