
barnboksdagarna

i botkyrka 2022



Alla känslor är välkomna!
Under läslovsveckan (vecka 44) är det äntligen dags för 

Barnboksdagarna i Botkyrka 2022! 

Mellan 31 oktober och 6 november kommer du kunna ta del av massor av

spännande aktiviteter på våra olika bibliotek. 

Under veckan vill vi hylla våra olika känslor. Alla känslor är välkomna! 

Måndag 31 oktober

Öppen ateljé – TUMBA BIBLIOTEK, 11.00-15.00

Vill du klippa, rita och klistra? Skratta eller gråta? Eller kanske spela 

tv-spel? Kom och skapa i vår fina ateljé med våra barnbibliotekarier 

Sara, Märta och Petra. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen föranmälan 

krävs.

Drakar och demoner – ALBY BIBLIOTEK, 13.00-16.00

Prova på rollspel i ett spännande, roligt och lite läskigt äventyr där du 

möter monster, magi och mysterier tillsammans med dina vänner. 

Ålder: 10-13 år. Anmälan: alby.bibliotek@botkyrka.se

Ohygglig högläsning under skräckens timme – 

FITTJA BIBLIOTEK, 14.00-15.00  

Välkommen att lyssna till ohygglig högläsning ur boken Systern 

som åt upp sina bröder och andra ohyggliga historier. Vi håller 

till i grupprummet, längst in i biblioteket. Ålder: 9-19 år. 

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 

Höstlovsschack – HALLUNDA BIBLIOTEK, 14.00-17.00   

Välkommen till tre dagar med höstlovsschack. Alla schackintresserade 

är välkomna måndag till onsdag klockan 14-17. En erfaren schacklärare 

kommer att lära ut schackets grunder samt strategier för hur man blir en 

bra schackspelare. Det blir även en turnering varje dag med priser. Inga 

förkunskaper krävs. Ålder: 8-16 år. Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 



Tisdag 1 november
Sagostund för de allra yngsta – TUMBA BIBLIOTEK, 10.00  Barnbibliotekarie Petra Johansson läser böcker på svenska. Ålder: 0-3 år. Anmälan: Föranmäl till petra.johasson@botkyrka.se samt drop-in i mån av plats.

Öppen ateljé – TUMBA BIBLIOTEK, 11.00-15.00   Vill du klippa, rita och klistra? Skratta eller gråta? Eller kanske spela tv-spel? Kom och skapa i vår fina ateljé med våra barnbibliotekarier Sara, Märta och Petra. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen föranmälan krävs.
Kreativ skrivarworkshop med Nachla Libre – TULLINGE BIBLIOTEK, 13.00-15.00  Prova på att skriva dina egna texter tillsammans med poeten och konstnären Nachla Libre. Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa ett tryggt rum där alla kan uttrycka sig med hjälp av dessa redskap. Vi kommer att djupdyka i texter, det egna uttrycket, den egna berättelsen och de egna känslorna. Ålder: Ungdom. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via vår hemsida senast den 28:e oktober. 

Samling och diskussion kring känslor – FITTJA BIBLIOTEK, 14.00-16.00
Två killar från sjunde klass i Fittjaskolan anordnar ett samtalstillfälle där vi gemensamt sätter ord på olika känslor kring livet i Fittja och vardagen som ung. Killarna inleder med en presentation och sedan diskuterar vi tillsammans. Det kommer finnas fika. Alla som deltar kommer att få en gåvobok som handlar om känslor. Ålder: 6-15 år. Anmälan: Drop-in, maxantal 30 st. 

Höstlovsschack – HALLUNDA BIBLIOTEK, 14.00-17.00Välkommen till tre dagar med höstlovsschack. Alla schackintresserade är välkomna måndag till onsdag klockan 14–17. En erfaren schacklärare kommer att lära ut schackets grunder samt strategier för hur man blir en bra schackspelare. Det blir även en turnering varje dag med priser. Inga förkunskaper krävs. Ålder: 8-16 år. Anmälan: Ingen föranmälan krävs.
Rysliga berättelser – TULLINGE BIBLIOTEK, 16.00-16:30 Vågar du lyssna till berättelser om gastar troll och andra otäcka varelser? Maria Wiedersheim-Paul berättar kusliga historier. Ålder: 7-12 år. Anmälan: Anmäl dig genom att maila tullinge.bibliotek@botkyrka.se. 

UNGDOM



Onsdag 2 november 
 
Öppen ateljé med författaren och illustratören Ebba Forslind – 

TUMBA BIBLIOTEK, 11.00-15.00   

Bilderbokskonstnären Ebba Forslind, f. 1985, är utbildad på Konstfack. Just 

nu är hon aktuell med boken Farfars trädgård som ges ut hos bokförlaget 

Rabén & Sjögren. Tre dagar under läslovet inspirerar hon till skapande i 

känslornas tecken. Ålder: Från 5 år och uppåt. Anmälan: Drop-in i mån av 

plats.

Kreativ skrivarworkshop med Nachla Libre – 

TULLINGE BIBLIOTEK, 13.00-15.00  

Prova på att skriva dina egna texter tillsammans med poeten och konstnären 

Nachla Libre. Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa ett tryggt rum 

där alla kan uttrycka sig med hjälp av dessa redskap. Vi kommer att djupdyka 

i texter, det egna uttrycket, den egna berättelsen och de egna känslorna. 

Ålder: Ungdom. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via vår 

hemsida senast den 28:e oktober. 

Konstlov med lera – BOTKYRKA KONSTHALL, 13.00-15.00  

Arga apor, glada grodor, ledsna lejon eller blyga bin. Kom och bygg skulpturer 

med känslor tillsammans med konstpedagog Kerstin Gezelius. Skulpturerna 

torkas och bränns och hämtas vid ett senare tillfälle. Aktiviteten äger rum i 

konsthallens verkstad, bakom Fittja centrum. Ålder: Alla åldrar. 

Anmälan: Drop-in, men vill du vara säker på att få en plats ring eller SMSa 

072-596 62 84.

Bokstund på finska – TUMBA BIBLIOTEK, 14.00  

Kom och var med på en sagostund på finska! 

Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Bokstund på meänkieli – TUMBA BIBLIOTEK, 14.30  

Kom och var med på en sagostund på meänkieli! 

Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Höstlovsschack – HALLUNDA BIBLIOTEK, 14.00-17.00  

Välkommen till tre dagar med höstlovsschack. Alla schackintresserade är 

välkomna måndag till onsdag klockan 14-17. En erfaren schacklärare kommer 

att lära ut schackets grunder samt strategier för hur man blir en bra 

schackspelare. Det blir även en turnering varje dag med priser. 

Inga förkunskaper krävs. Ålder: 8-16 år. Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 

UNGDOM



Torsdag 3 november
Sagostund för de allra yngsta – VÅRSTA BIBLIOTEK, 10.00  
Barnboksbibliotekarien Petra Johansson läser böcker på svenska för barn 
0–3 år. Ålder: 0-3 år. Anmälan: Föranmäl till petra.johansson@botkyrka.se 
samt drop-in i mån av plats.

Sagostund – TUMBA BIBLIOTEK, 10.00Vår barnbibliotekarie Sara Wiklund läser böcker på svenska. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Föranmälan till sara.wiklund@botkyrka.se samt 
drop-in i mån av plats.

Öppen ateljé med författaren och illustratören Ebba Forslind – 
TUMBA BIBLIOTEK, 11.00-15.00  Bilderbokskonstnären Ebba Forslind, f. 1985, är utbildad på Konstfack. Just 
nu är hon aktuell med boken Farfars trädgård som ges ut hos bokförlaget 
Rabén & Sjögren. Tre dagar under läslovet inspirerar hon till skapande i 
känslornas tecken. Ålder: Från 5 år och uppåt. Anmälan: Drop-in i mån av 
plats.

Kreativ skrivarworkshop med Nachla Libre – TUMBA BIBLIOTEK, 13.00-15.00  Prova på att skriva dina egna texter tillsammans med poeten och konstnären 
Nachla Libre. Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa ett tryggt rum 
där alla kan uttrycka sig med hjälp av dessa redskap. Vi kommer att djupdyka i 
texter, det egna uttrycket, den egna berättelsen och de egna känslorna. 
Ålder: Ungdom. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via vår 
hemsida senast den 28:e oktober. 
Monsterworkshop med författaren och illustratören Johan Egerkrans 
– TULLINGE BIBLIOTEK, 13.00-15.00  Johan Egerkrans har skrivit och illustrerat mängder av barnböcker bland annat 
Drakar, Nordiska väsen, De odöda med flera. Nu kommer han till Tullinge 
bibliotek för att ha ritverkstad för orädda barn. Lär dig att rita olika 
skrämmande varelser och drakar. Kom och lär dig från den bästa! 
Ålder: 8-12 år. Anmälan: Begränsat antal platser. Föranmäl dig på Tullinge 
bibliotek eller genom att mejla tullinge.bibliotek@botkyrka.se.

UNGDOM



Torsdag 3 november forts.

Kom och pyssla – HALLUNDA BIBLIOTEK, 13.00-15.00  

Kom och få utlopp för din kreativa sida! Hallunda bibliotek har dukat 

fram pyssel för barn i alla åldrar. Ålder: Alla åldrar är välkomna. 

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Konstlov med lera – BOTKYRKA KONSTHALL, 13.00-15.00  

Arga apor, glada grodor, ledsna lejon eller blyga bin. Kom och bygg skulpturer 

med känslor tillsammans med konstpedagog Kerstin Gezelius. Skulpturerna 

torkas och bränns och hämtas vid ett senare tillfälle. Aktiviteten äger rum i 

konsthallens verkstad, bakom Fittja centrum. Ålder: Alla åldrar. 

Anmälan: Drop-in, men vill du vara säker på att få en plats ring eller SMSa 

072-596 62 84.

Workshop med serietecknaren och illustratören Fanny Agazzi –  

FITTJA BIBLIOTEK, 14.00-16.00 

Fanny Agazzi är serietecknaren, illustratören och journalisten som har 

illustrerat årets otroliga affisch för Barnboksdagarna i Botkyrka. Under 

en kreativ workshop delar hon med sig av sina bästa tecknartips. Vi 

kommer att jobba i olika material och öva på att uttrycka olika känslor 

och dramaturgi i tecknad form. Missa inte det här! Ålder: 6-15 år. 

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 

Fanny har gjort 

illustrationen till årets 

affisch och fr
amsidan 

på den här broschyren
!
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Fredag 4 november                                                                              Öppen ateljé med författaren och illustratören Ebba Forslind – TUMBA BIBLIOTEK, 11.00-15.00  Bilderbokskonstnären Ebba Forslind, f. 1985, är utbildad på Konstfack. Just nu är hon aktuell med boken Farfars trädgård som ges ut hos bokförlaget Rabén & Sjögren. Tre dagar under läslovet inspirerar hon till skapande i känslornas tecken. Ålder: Från 5 år och uppåt. Anmälan: Drop-in i mån av plats.

Konstlov med lera – BOTKYRKA KONSTHALL, 13.00-15.00  Arga apor, glada grodor, ledsna lejon eller blyga bin. Kom och bygg skulpturer med känslor tillsammans med konstpedagog Kerstin Gezelius. Skulpturerna torkas och bränns och hämtas vid ett senare tillfälle. Aktiviteten äger rum i konsthallens verkstad, bakom Fittja centrum. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Drop-in, men vill du vara säker på att få en plats ring eller SMSa 072-596 62 84.

Kreativ skrivarworkshop med Nachla Libre – TUMBA BIBLIOTEK, 13.00-15.00  Prova på att skriva dina egna texter tillsammans med poeten och konst-nären Nachla Libre. Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa ett tryggt rum där alla kan uttrycka sig med hjälp av dessa redskap. Vi kom-mer att djupdyka i texter, det egna uttrycket, den egna berättelsen och de egna känslorna. Ålder: Ungdom. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via vår hemsida senast den 28:e oktober. 
Workshop med serietecknaren och illustratören Fanny Agazzi –  ALBY BIBLIOTEK, 14.00-16.00 Fanny Agazzi är serietecknaren, illustratören och journalisten som har illustrerat årets otroliga affisch för Barnboksdagarna i Botkyrka. Under en kreativ workshop delar hon med sig av sina bästa tecknartips. Vi kommer att jobba i olika material och öva på att uttrycka olika känslor och drama-turgi i tecknad form. Missa inte det här! Ålder: 6-15 år. Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 

After school i Ateljén – TUMBA BIBLIOTEK, 15.00-17.00  Kom och skapa i ett tryggt rum där du har tillgång till ateljéns material. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen föranmälan krävs. 

UNGDOM



Lördag 5 november  
                                                                           
Stängt på grund av Alla helgons dag.

Söndag 6 november  
                                                                           
Workshop med finsk- och svensktalande konstpedagogen 
Anton Wiræus – TUMBA BIBLIOTEK, 13.00-15.00
Tillsammans med konstnären Anton Wiræus är du välkommen att skapa 
med dina känslor som inspiration. Det kommer bland annat finnas 
möjlighet att prova på textilpennor. Ålder: Alla åldrar. Anmälan: Ingen 
föranmälan krävs. 

Under veckan kommer biblioteken även att bjuda på läsquiz, känslosamma boktips, pyssel, dagens ord-utmaning med fina priser och mycket mer!
Varmt välkommen!Vi ses väl?


