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Omslagsbilden är från Kabaret Jaguar, se sidan 7. Foto: Lina Ikse

V Ä L K O M M E N  O C H  H Å L L  K O L L !
Det vill mycket till innan vi arrangörer och våra bokade teater-, dans- och 
musikgrupper ställer in en föreställning. Men nu är det annorlunda tider. 
Beroende på hur läget är med coronaviruset kanske föreställningar ställs 
in med kort varsel. Eller - så kanske vi bokar en extra föreställning. Så vi 
gör som så här: Håll extra koll på vår hemsida innan du ska gå på något 
av våra arrangemang i höst. På uddevalla.se/barnkultur har vi alltid 
uppdaterad information. (På de arrangemang som har annan arrangör får 
du kolla med dem i stället). 
Men - med det sagt så får vi verkligen hoppas att alla arrangemang kom-
mer att bli av, för vilket höstprogram vi har fått ihop! 

Som vanligt är de flesta arrangemangen i programmet gratis men vi ber 
dig ändå att ha respekt för dina bokade biljetter. Har du hämtat biljett 
och får förhinder - hör av dig så snart du kan så att någon annan kan få 
din plats istället. Även om det är i sista sekund, vi har ofta folk på kö till 
föreställningarna. 

Vidare ber vi att du respekterar åldrarna som arrangemangen är för. Det 
är både för publikens och utövarnas skull. Utövarna skapar sina föreställ-
ningar för en särskild ålder och vill spela för just den målgruppen. 

Arrangör är Kultur och fritid om inget annat anges.
Varmt välkommen till barnkulturhösten i Uddevalla 2020!

C O R O N A A N P A S S N I N G A R
På arrangemangen på våra bibliotek ändrar vi rutinerna för att göra ditt 
besök säkrare. Vi kommer till exempel att göra färre biljetter än vanligt 
för att kunna glesa ut publiken.

I höst måste du hämta ut dina bokade biljetter senast dagen innan ar-
rangemanget, annars försvinner din bokning. Detta gäller för biblioteken, 
andra arrangörer kan ha andra rutiner.

Tänk på det här:
• Stanna hemma om du är sjuk eller har några som helst symptom.
• Om du blir sjuk eller får någon bokad biljett över, hör av dig så 

snart du kan, så hinner vi kontakta folk som är på kölistan.
• Det är bra att komma i tid till våra arrangemang, men i nuläget har 

vi inga leksaker med mera för barnen att sysselsätta sig med, och 
det är heller inte läge för mingel, så kom inte fööör tidigt.

• På bibliotek.uddevalla.se kan du läsa mer om hur biblioteken 
anpassar sig på grund av covid-19-pandemin.



V Ä L K O M M E N  T I L L  R A M P E N !
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Rampen? Kanske du hajar till över när du ser i vilka lokaler vi arrar för barnen 
i höst. Vad är det för ställe? Jo, ihop med nya Källdalsskolan kommer Kultur 
och fritid att ha lokaler för bibliotek, fritidsgård, idrottshall, café, danssal, mu-
sikstudio med mer. På Rampen kommer vi lägga barnprogram precis som på 
våra andra bibliotek. Så välkommen att kolla in Rampen i höst!

V Ä L K O M M E N  P Å  F A M I L J E L Ö R D A G !
I höst smygstartar vi lite lätt med ett nytt koncept: Familjelördag! 
På de arrangemang som ingår i Familjelördag är hela familjen välkommen, 
alla åldrar är ok (till skillnad mot många av våra övriga arrangemang som har 
specifika målgrupper vad gäller ålder).
Familjelördag är alltid gratis och alltid på en lördag. 
Familjelördag kan ta plats på lite olika platser i 
Uddevalla, nu i höst är det Kulturskolan som 
har två Familjelördagar, se sidan 11 och 15. 
Till våren 2021 kommer våra bibliotek, 
Bohusläns museum och Regionteater Väst 
att haka på också. 

Familjelördag är ett samarbete mellan Uddevalla 
kommun, Bohusläns museum och 
Regionteater Väst.

Håll utkik efter Familjelördag-
loggan i programmet!
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S A G O S T U N D E R  I  H Ö S T
Höstens sagostunder på fredagar är tyvärr inställda med anledning av 
den pågående covid-19-pandemin. Detta gäller både på Dalabergs bib-
liotek och Ljungskiles bibliotek. Däremot blir det Dramatiserad sagostund 
med Pippi av elever från Akademi Sinclair, se sidan 13.

Lördag 19 september öppnar Bohusläns museum sin stora utställning där 
fåglar som häckar i Sverige eller passerar Sverige är huvudpersoner. Här 
intas fåglarnas perspektiv och deras berättelse i vad som kommer bli en 
humoristisk, tankeväckande och rolig utställning för såväl barn, unga och 
vuxna. Alla har vi någon relation till våra vingbärande vänner och nu har 
du chansen att bekanta dig mer med deras värld. 

VI FÅGLAR
UTSTÄLLNING

Utställningen finns på Bohusläns museum från den 
19 september 2020 till den 11 april 2021
På bohuslansmuseum.se hittar du museets öppettider
Arrangör: Bohusläns museum 
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Sagofen Isadora
1, 2, 3

Sagofen Isadora har fått nya saker. De 
måste räknas. 
Ett, två, tre.
En pjäs med musik och få ord.

För barn 1-2,5 år
Längd cirka 25 minuter

Illustration: Jenny Funestad

Lördag 26 september
Klockan 11.00 
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 10 september, 
telefon 0522-69 65 03 efter klockan 
10. Bokad biljett hämtas senast dagen 
innan föreställningen, annars försvinner 
din bokning.

Tobias Musikteater
OPSIS

För barn 4-8 år
Längd cirka 45 minuter

Lördag 26 september klockan 11.00
Rampen
Biljetter bokas från den 10 september, telefon 0522-69 62 11. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

En Hellsingsk lek med ord och bokstäver, 
rim och ramsor, sånger och danser av och 
med Tobias Musikteater!

I denna interaktiva och språkligt finur-
liga musikföreställning får barnen träffa 
den svängiga Opsis Kalopsis som bjuder 
på allsång, alldans och roliga möten med 
Lennart Hellsings underfundiga figurer. 
Kända sånger som Dinkelidunkelidoja, 
Herr Gurka, Krakel Spektakel och Hej, 
sa Petronella, blandas med egenskrivna 
sånger, allt till texter av Lennart Hellsing.
Musiken till föreställningen finns både på 
Spotify och Youtube. Sök på ”Opsis Tobias
innan du kommer på föreställningen!

Foto: Jonna Ed
vard

son

Edvardson” och lyssna gärna 
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KRYPIN
Barnkultur Filur

För bäbisar 0-12 månader
Längd cirka 40 minuter

Babybokprat, sånger, ramsor 
och rytmik för bäbisar 0-12 
månader under ledning av 
Fia Löwenmark, Barnkultur 
FILUR.

Onsdag 30 september klockan 14.00
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 16 september, telefon 0522-69 65 03 efter klockan 
10. Bokad biljett hämtas senast dagen innan föreställningen, annars för-
svinner din bokning.

Onsdag 14 oktober klockan 10.30
Dalabergs bibliotek
Biljetter bokas från den 30 september, telefon 0522-69 65 43. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Onsdag 18 november klockan 10.30
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 12 november, telefon 0522-69 65 03 efter klockan 
10. Bokad biljett hämtas senast dagen innan föreställningen, annars för-
svinner din bokning.

Onsdag 2 december klockan 10.30
Ljungskile bibliotek
Biljetter bokas från den 18 november, telefon 0522-69 53 47. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Onsdag 4 november klockan 10.30
Rampen
Biljetter bokas från den 21 oktober, telefon 0522-69 62 11. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.
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KABARET JAGUAR

Lördag 3 oktober
Klockan 14.00 
Bohusläns museum
Pris: 40 kr. Biljetter säljs från 17 september på nortic.se eller på Bohusläns 
museum.

Samarrangemang mellan Kultur och fritid och Bohusläns museum

-Vaddå, vill inte vara med? Det har ju du alltid velat förut?
-Ja, det har du. Alltid. 
-Alla vill väl vara med?
-Ja, det är väl det alla vill?
-Få vara med.
-Inte om man måste vara rumpan på en häst!

Teatersällskapet Jaguar presenterar en färgglad kabaret med dans, 
mim och nyskriven musik om det besynnerliga beteendet hos vissa 
djur, om samarbete, om att våga säga nej och att hitta nya vägar.

För barn 4-10 år
Längd cirka 35 minuter

Teater Jaguar

Foto: Lina Ikse

En optimistisk 
föreställning om 
att göra sin röst 

hörd, om att 
lyssna och kom-

promissa.



DET TUTAR OCH BLINKAR
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Möt Johan Anderblad, känd som 
programledare på Bolibompa, 
numera författare till bilderböckerna 
Bojan och brandbilen och Bojan 
och polisbilen. 

Johan kommer hit och berättar om 
Bojan, som älskar alla fordon, 
och om allt som rör brandbilar och 
polisbilar. 

Torsdag 8 oktober klockan 15.30
Ljungskile bibliotek
Biljetter bokas från den 24 september, 
telefon 0522-69 53 47. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställ-
ningen, annars försvinner din bokning.

Foto: Ulrica Zw
enger

Lördag 10 oktober klockan 11.00 
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 24 september, 
telefon 0522-69 65 03 efter klockan 10. 
Bokad biljett hämtas senast dagen innan 
föreställningen, annars försvinner din 
bokning.

För barn 3-8 år
Längd cirka 40 minuter

Johan Anderblad, bokad via Författarcentrum 

Illustratör: Filippa W
id

lund

En av 
Johans 
böcker

Johan



MUUMITARINOITA
MUMINSAGOSTUND MED 
LILLA MY OCH MYMLAN

9

Berättelser ur Trollkarlens hatt, ett 
sagoäventyr med sång och dans. 
Språk: svenska och finska. 
Kieli: suomi ja ruotsi.

Lördag 17 oktober klockan 11.00 
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 6 oktober, tele-
fon 0522-69 65 03 efter klockan 10. 
Bokad biljett hämtas senast dagen 
innan föreställningen, annars försvinner 
din bokning.
Arrangör: Kultur och fritid och Förvalt-
ningsområdet för Finska språket              

För barn 4-8 år
Längd cirka 25 minuter

MUKULAT 
SKATTJAKT
För barn 5-10 år
Längd cirka 30 minuter

Mukulat seikkailu: Lähde mukaan jännittävälle 
seikkailulle etsimään aarretta.
Mukulat äventyr: Följ med på ett spännande 
äventyr och hjälp till att hitta skatten.

Lördag 17 oktober klockan 13.00 och 14.00
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 6 oktober, telefon 0522-69 65 03 efter klockan 10. 
Bokad biljett hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner
din bokning.
Arrangör: Kultur och fritid och Förvaltningsområdet för Finska språket              

Illustration: Lina Antonsson



PÅ RAMPEN 17/10:  SAGOFEN ISADORA X 3 !
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KALAS ALFONS ÅBERG!
För barn 3-5 år
Längd cirka 30 minuter

Bild
: G

unilla Bergström

En föreställning efter Gunilla Bergströms 
älskade barnboks-klassiker Kalas, Alfons 
Åberg!

AAOOII
För bäbisar 0-12 månader
Längd cirka 20 minuter

En föreställning för bäbisar om ett föns-
ter som öppnas. Vad händer utanför? Ett 
regn, en vind, fåglar och löv som virvlar 
runt. Den handlar också om en dörr som 
öppnas och stängs och en lampa som 
släcks och tänds. Och lite bus. En ordlös 
pjäs med ljud och musik.

SUS OCH BUS
För bäbisar 0-11 månader
Längd cirka 20 minuter

Lördag 17 oktober klockan 15.00
Rampen Biljetter bokas från den 1 ok-
tober, telefon 0522-69 62 11. Bokad bil-
jett hämtas senast dagen innan föreställ-
ningen, annars försvinner din bokning.

Lördag 17 oktober klockan 11.00
Rampen Biljetter bokas från den 1 ok-
tober, telefon 0522-69 62 11. Bokad bil-
jett hämtas senast dagen innan föreställ-
ningen, annars försvinner din bokning.

Lördag 17 oktober klockan 13.00
Rampen Biljetter bokas från den 1 ok-
tober, telefon 0522-69 62 11. Bokad bil-
jett hämtas senast dagen innan föreställ-
ningen, annars försvinner din bokning.

Aaooii är en nästan ordlös föreställning för 
de allra yngsta. Föreställningen är upp-
byggd på ”happenings”, så som bollen som 
flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många 
färger. Fjädrar, hopp. Och ett hopp till!

Illustration: Jenny Funestad
Illustration: Jenny Funestad



BOCKARNA BRUSE
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Foto: Erik A
sk-Upm

ark

Lördag 24 oktober klockan 14.30
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 6 oktober, telefon 0522-69 65 03 efter klockan 10. 
Bokad biljett hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner 
din bokning.

Torsdag 22 oktober klockan 15.30
Ljungskile bibliotek
Biljetter bokas från den 6 oktober, telefon 
0522-69 53 47. Bokad biljett hämtas senast 
dagen innan föreställningen, annars försvin-
ner din bokning.

För barn 2-5 år
Längd cirka 40 minuter

Anna Rynefors

Den välkända sagan om Bockarna Bruse får 
ny dräkt i denna spännande musik– och 
sagoberättarföreställning med riksspelman-
nen Anna Rynefors. 

Lördag 24 oktober 
Klockan 13.00-14.00
Kulturskolan, Skolgatan 4
Biljetter bokas från 6-22 oktober 
via mejl: 
producent.kultur@uddevalla.se

Fredag 23 oktober klockan 10.30
Dalabergs bibliotek
Biljetter bokas från den 6 oktober, telefon 
0522-69 65 43. Bokad biljett hämtas senast 
dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

ROLIGT PÅ KULTURSKOLAN

Foto: Tild
a M

eissner

För barn och unga i alla åldrar och hela familjen

Vi bjuder in till en stund med sång och spel. 
Du får prova flera instrument och röra dig till 
musik. Är du nyfiken på vad vårt 
hus kan innehålla så kom till oss 
denna dag!



DET BLÅSER UPP

12

För barn från 6 år och uppåt
Längd cirka 45 minuter

Sanna Källman, Sten Källman, Michael 
Andersson och Henrik Cederblom

Torsdag 29 oktober klockan 16.00
Dalabergs bibliotek
Biljetter bokas från den 14 oktober, 
telefon 0522-69 65 43. Bokad biljett hämtas senast dagen 
innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Sång, rytm och dans! 
Sånger från Haiti med nyskrivna texter på 
svenska av Sanna Källman. Sångerna finns 
inspelade med två barnkörer från Botkyrka 
och Knivsta på nya skivan Det blåser upp 
som finns på Spotify om du vill lyssna! 

Foto: Peter Lloyd

IGELKOTTEN OCH MULLVADEN

För barn 3-6 år
Längd cirka 35 minuter

Dockteatern Tittut

Fredag 6 november 
Klockan 10.30
Dalabergs bibliotek
Biljetter bokas från den 22 
oktober, telefon 0522-69 65 43. 
Bokad biljett hämtas senast 
dagen innan föreställningen, 
annars försvinner din bokning. 

Igelkotten och Mullvaden trivs bra ihop men ibland blir det krångligt när man 
är så olika. Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är sammetsmjuk och 
försiktig. Men trots det – eller kanske just därför! – är de mycket goda vänner.

Lördag 7 november 
Klockan 11.00 och 13.00
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 22 
oktober, telefon 0522-69 65 03 
efter klockan 10. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan 
föreställningen, annars försvinner 
din bokning.

Foto: Håkan Jelk

Varma 
och svängiga 
sånger från 

Karibien!

INSTÄLLT PGA CORONA!
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SAGOSTUND MED PIPPI

Dramatiserad sagostund med Pippi 
av elever från Akademi Sinclair. 

För barn 4-6 år
Längd cirka 20 minuter

Tisdag 1 december klockan 10.00
Onsdag 2 december klockan 10.00
Fredag 4 december klockan 10.00
Stadsbiblioteket 
Biljetter bokas från den 17 november, telefon 
0522-69 65 03 efter klockan 10. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars 
försvinner din bokning.

Copyright bilden: 
Astrid Lindgren 

Aktiebolag/Ingrid 
Vang Nyman

Ja, vart simmar hon denna 
gång? I ny skrud och med teck-
en som stöd i bagaget drar hon 
ut på nya äventyr med flera nya 
sånger. Fylld av gungande ryt-
mer och kluckande skratt tar 
Fröken Sill oss med på ett plas-
kande äventyr.

FRÖKEN SILL 
PÅ NYA ÄVENTYR

För barn 3-6 år
Längd cirka 35 minuter

Big Wind

Onsdag  11 november klockan 15.30
Ljungskile bibliotek
Biljetter bokas från den 28 oktober, telefon 0522-69 53 47. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Foto: O
la Kjelbye

En musik-
föreställning 

i vått och 
torrt Cilla Klein är Fröken Sill och hon kan sannerligen få barn att 

sjunga och vifta på fenorna. Plopp!

INSTÄLLT PGA CORONA!
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ÄTA SJÄLV!

För barn 3-6 år
Längd cirka 30 minuter

Molièreensemblen

Söndag 6 december klockan 11.00 
Rampen
Biljetter bokas från den 19 november, telefon 0522-69 62 11. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Att äta själv kan vara svårt i 
början, tycker Lisa. Speciellt 
när köttbullarna rullar iväg 
och spagettin bokstavligen 
slingrar sig. När mjölken inte 
vill vara kvar i mjölkglaset.

Foto: M
artin Skoog

Och för att inte tala om besticken som har helt andra planer än att hjälpa till 
att få maten in i munnen. 
Middagen eskalerar i rena cirkusen men till slut lyckas Lisa – mot alla odds – 
domptera den ostyriga maten och få den dit den ska!

Hedmans Teater
MASKRESAN

För barn 2-5 år
Längd cirka 30 minuter

Fredag 4 december klockan 10.30
Dalabergs bibliotek
Biljetter bokas från den 19 november, telefon 0522-69 65 43. Bokad biljett 
hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din bokning.

Lördag 5 december klockan 11.00
Rampen
Biljetter bokas från den 19 november, telefon 0522-69 62 11. Bokad 
biljett hämtas senast dagen innan föreställningen, annars försvinner din 
bokning.

Fritt
efter 

Pernilla 
Stalfelts 

bok
- Har du ingenting att göra? 
- Nej.
- Följ med och kryp, sa masken med den 
  långa luvan.
- Okej då, sa masken med det rufsiga håret.

Det är trevligt att krypa 2 tillsammans.

Följ med på en underbar resa för de allra yngsta full av roliga möten samt lek-
fulla ramsor & sånger. Men framför allt ett gäng underbart fantasifulla maskar!



Lördag 12 december
Klockan 13.00
Kulturskolan, Skolgatan 4
Boka plats från 1-10 december på mejl: producent.kultur@uddevalla.se

K O M M E R  D E T  M E R ?
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Håll dig uppdaterad på vår hemsida: uddevalla.se/barnkultur så missar du 
inget. En vet aldrig när vi får feeling och bokar fler arrangemang. 

Inför några av skolloven sammanställer Kultur och fritid ett lovprogram som 
finns på uddevalla.se. I lovprogrammen samlas de aktiviteter för barn och 
unga som arrangeras av olika föreningar och organisationer i Uddevalla. Bra 
att ha koll på när det närmar sig!

L O V P R O G R A M

JULKUL

Vill du träffa tomtar och andra figurer och sjunga med dem vid en stor fin 
gran? Då ska du inte missa detta! Kulturskolan bjuder på en rolig stund med 
en riktig tomteorkester.

För barn i alla åldrar och hela familjen



Detta barnkulturprogram gäller med reservation för ändringar och/eller 
eventuella tryckfel. Fler arrangemang och mer information kan tillkomma. 
På vår hemsida uddevalla.se/barnkultur finns alltid aktuell information. 

Har du frågor kring barnkulturprogrammet är du välkommen att kontakta 
Uddevalla kommuns kontaktcenter på telefon 0522-69 60 00, eller via 
e-post: kommunen@uddevalla.se. 

Arrangör är Kultur och fritid om inget annat anges.

Tillgänglighetsdatabasen (www.t-d.se) har kartlagt många av Uddevallas 
lokaler och anläggningar och har värdefull information kopplad till funktions-
variation.

Barnkultur i Uddevalla

Aktuel l  info f inns al l t id på: uddeval la.se/barnkultur

@kulturlivet

B I B L I O T E K E N S  Ö P P E T T I D E R

Stadsbiblioteket
Måndag 9-19
Tisdag 11-19 (från 1 oktober)
Onsdag-torsdag 9-19
Fredag 9-18
Lördag 10-16

Ljungskile bibliotek 
Meröppet 7-21 alla dagar 
Bemannat:
Måndag-torsdag 11-18
Fredag 10-16

Dalabergs bibliotek
Måndag 10-18
Tisdag 11-18 (från 1 oktober)
Onsdag-torsdag 10-18
Fredag 10-16

Tiderna ovan är bibliotekens ordinarie öppettider. På bibliotek.uddevalla.se 
kan du se om det finns några avvikande öppettider.

Rampen 
Meröppet 7-22 alla dagar 
Bemannat:
Tisdag 14-18
Onsdag-torsdag 10-18
Fredag 10-16
Lördag 12-16


