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Välkommen till en vår 
full av barnkultur
Välkommen till barnkulturvåren 2023. Vi har satt ihop ett program som 
vi hoppas att du ska bli sugen på att ta del av! Allt är däremot inte fär-
digbokat när det här programmet trycks, så ett tips är att hålla koll på:

uddevalla.se/barnkultur  
Här finns alltid den  

senaste informationen

Facebook:  
barnkultur i Uddevalla

Instagram:  
kulturlivet

Om du följer oss på sociala medier och 
har koll på vår hemsida så kommer det 
mer information där, bland annat om 
detta:

Nationell Filmvecka för barn och unga
BUFF har utlyst Nationell Filmvecka för 
barn och unga 20–26 mars. Den tänker vi 
hänga på, på ett eller annat vis.  

Lovprogram
När det närmar sig skollov kan du 
kolla in uddevalla.se/lovprogram. Där 
samlar vi de aktiviteter som ordnas för 
skollovslediga barn och unga i Uddevalla. 

Bohusläns museum
Det finns många andra som också 
arrangerar barnkultur i Uddevalla, 
bland annat på Bohusläns museum. Där 
kommer du till exempel att kunna få 
en rundtur i museets hjärta och kika in 

bland samlingarna under lovet vecka 
8. Museets information hittar du på 
bohuslansmuseum.se.

Regionteater Väst
Vi har också Regionteater Väst här i 
Uddevalla. De producerar scenkonst 
för barn och unga och turnerar med 
sina föreställningar för skolor i hela 
Västra Götalandsregionen. Under våren 
kommer de dessutom att spela tre av sina 
föreställningar för en offentlig publik. Se 
sidan 9, 10 och 12. 

Evenemangskalender
För fler arrangemang och arrangörer vill 
vi också tipsa om evenemangskalendern 
som finns på uddevalla.com. 

Varmt välkommen till barnkulturvåren 
2023!
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Mysiga sagostunder som passar bäst för barn 3–6 år, men 
äldre och yngre barn är också välkomna. Ingen anmälan 
krävs, bara kom! 

Sagostunder

Sagostunder Dalabergs biblioteks 
sagostunder 
 Fredagar klockan 10.30
Start 20 januari
Sista tillfället 28 april
Ingen sagostund 10 
februari, då är det teater.

Rampens biblioteks 
sagostunder
Fredagar klockan 10.00
Start 27 januari 
Sista tillfället 28 april

Ingen föranmälan Pris: 0 kr

Pris: 0 kr

FEBRUARI MARS APRIL MAJJANUARI

3–6 år, övriga är 
också välkomna
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Tango
Hedmans Teater

2–5 år

Ca 30 min

Fredag 10 februari 
klockan 10.30 

Dalabergs bibliotek

Boka plats från  
1 februari på Dala-
bergs bibliotek,  
telefon 0522-69 65 43

Lördag 11 februari 
klockan 11.00 och 
13.00 

Stadsbiblioteket

Boka plats från  
1 februari på Stads-
bibliotekets barn-
avdelning, telefon 
0522-69 65 03

Pris: 0 kr

Tango

Det lilla Marsvinet har flyttat ut och en ny 
hyresgäst är på väg. Nu är alla i huset oroliga 
för vem det kan vara.

– Här ska det bara bo husdjur! sa Hamstern.
– Alla ska vara som vi! sa Kaninen.
– Vi vill inte ha hit de andra! sa Hunden.

Vem är det då som kommer? Jo, in kommer 
Räven som älskar att dansa Tango!

Ett äventyr som belyser vikten av att inte låta 
rädslan för det främmande blockera, utan i 
stället låta nyfikenheten på varandra berika 
våra liv.

Foto: Håkan Jelk

FEBRUARI MARS APRIL MAJ
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0–12 månader

Ca 20 min

Aaooii är en nästan ordlös 
föreställning för de allra 
yngsta. Föreställningen är 
uppbyggd på ”happenings”, 
så som bollen som flyger, 

en fjäril viftar förbi, färger, 
många färger. Rosa, orange 
och lila. Fjädrar, hopp. Och 
ett hopp till.

Aaooii
Sagofen Isadora

Illustration: Jenny Funestad

1–3 år

1, 2, 3

Sagofen Isadora har fått nya 
saker. De måste räknas. Ett, 
två, tre. 

En pjäs med musik och få 
ord.

1, 2, 3
Sagofen Isadora

Lördag 11 februari 
klockan 13.00
Aktivitetshuset  
Rampen

Boka plats från 1 
februari på Rampens 
bibliotek, telefon 
0522-69 62 11

Pris: 0 kr

Ca 25 min

Illustration: Jenny Funestad

Lördag 11 februari 
klockan 11.00
Aktivitetshuset  
Rampen

Boka plats från 1 
februari på Rampens 
bibliotek, telefon 
0522-69 62 11

Pris: 0 kr

0–12 månader

Ca 20 min

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Aaooii
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Osamsas
Teater Tre

En fartfylld, fysisk och humoristisk  
tvekamp utan onödiga ord.

4–8 år

Ca 35 min

Lördag 25 februari 
klockan 11.00 och 13.00 

Stadsbiblioteket

Boka plats från 15 febru-
ari på Stadsbibliotekets 
barnavdelning, telefon 
0522-69 65 03

Pris: 0 kr

Osamsas

Osamsas handlar om syskons brottningsmatcher, 
förhandlingar och regler. Om att snubbla efter någon som 
alltid kan bättre. Om att alltid behöva korta in steget och 
vänta in den som segar. 

Om att härmas, luras, skoja och retas. Om att klättra över nya 
hinder för att någon visar hur det går till. Om att upptäcka 
världen ihop med den bästa och jobbigaste personen i hela 
världen. 

OSAMSAS
4-8 år

teatertre.se    info@teatertre.se    08-669 00 60 
@teater3 @teater3

Foto: Alex Hinchcliffe

FEBRUARI MARS APRIL MAJ
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0–12 månader

Ca 20 min
Aaooii är en nästan ordlös föreställning för de allra yngsta. 
Föreställningen är uppbyggd på ”happenings”, så som bollen 
som flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många färger. Rosa, 
orange och lila. Fjädrar, hopp. Och ett hopp till.

Aaooii
Sagofen Isadora

Onsdag 8 mars 
klockan 11.00
Ljungskile bibliotek

Boka plats från  
1 mars på Ljungskile 
bibliotek, telefon 
0522-69 53 47

Pris: 0 kr

Illustration: Jenny Funestad

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Aaooii
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För alla åldrar

Ca 30 min

För alla åldrar, men 
passar bäst för cirka 
6-12 år

Lördag 11 mars 
klockan 13.00

Aktivitetshuset  
Rampen

Boka plats från 1 
mars på Rampens 
bibliotek, telefon 
0522-69 62 11

Pris: 0 kr

Cirkus Gaston 
(och Caligari)

Cirkus Gaston och Caligari är en clowninspirerad cirkus
föreställning som lockar till glada skratt och vilda applåder.

Gaston vill framföra sin fantastiska cirkusföreställning och 
försöker förmå den smått motvillige Caligari att vara med. 
Jonglering, trolleri och balanskonster blandas med humor och 
musik där alla bjuds in att delta utan att behöva komma upp 
på scen. 

Cirkus Gaston  
(och Caligari) 
Gaston och Caligari

Sagostund klockan 11.15, drop in. Passar bäst för 3–6 år men 
alla åldrar är välkomna! Femkamp klockan 12.00–13.00 och 
13.40–14.30, drop in. Passar bäst från 7 år och uppåt men 
alla åldrar är välkomna. Föreställning: Cirkus Gaston (och 
Caligari) klockan 13.00, boka plats.

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Välkommen till Cirkuslördag på Rampen lördag 11 mars! Det blir 
sagostund, femkamp och föreställning! 

Foto: Isuru Jayasuriya 
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Hur känner man igen en Mara? Vad äter en Svartalv? Vilken 
hemsida är det man absolut inte får besöka – och kan man 
jobba som spökjägare?

Om trollen kommer är en kittlande föreställning där vi får 
en lektion i det som vanligtvis inte lärs ut. Det botaniseras 
i sagor, myter och moderna väsen. Gränsen mellan verkligt 
och vidskepligt suddas ut, men oroa dig inte – du får alla 
verktyg du behöver ifall trollen faktiskt kommer.

Arrangör: Regionteater Väst

Grafik: Ellen Norlund

Om trollen kommer
Regionteater Väst

Mycket viktig information för myndighe-
ten för Väsen och Speciella Händelser

Från 7 år

Ca 50 min

Lördagen 11 mars 
klockan 11.00

Regionteater Väst

Anmälan görs till info@
regionteatervast.se 
eller 020-50 40 75. Kom 
ihåg att ange antal 
personer i ditt sällskap.

Pris: 0 kr

Om trollen  
kommer

FEBRUARI MARS APRIL MAJ
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Cash Money Flow tar avstamp i barns tankar om pengar. 
Genom lekar och tillskruvade situationer och karaktärer 
undersöker skådespelarna ägande, värde och rättvisa 
tillsammans med sin publik.

Förställningen funderar över pengars faktiska inverkan i 
människors liv och kring det absurda i att kanske ingen 
egentligen kan förklara hur ekonomi fungerar. I en 
musikalisk och dansant värld rör sig Cash Money Flow 
mellan det väldigt stora och det otroligt nära. Här kopplas 
stora ekonomiska system som styr världsekonomin ihop 
med veckopengar, swish och spargrisar. Hur ser egentligen 
fördelning av pengar ut i Sverige och världen och vad ger det 
oss för olika förutsättningar för att agera i den?

Arrangör: Regionteater Väst 

Cash money flow

Från 10 år

Ca 40 min

Lördagen 11 mars 
klockan 13.00

Regionteater Väst

Anmälan görs till 
info@regionteater-
vast.se eller 020-50 
40 75. Kom ihåg att 
ange antal personer i 
ditt sällskap. 

Pris: 0 kr

Cash money flow

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Foto: Chrisander Brun

Regionteater Väst  
En ultrasnabb föreställning om pengar
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Bokronden

Bokronden

Fira internationella barnboksdagen på Stadsbiblioteket lördag 
1 april! Det kommer att vara många olika aktiviteter. Alla barn 
som kommer till biblioteket får en bok. Håll utkik på uddevalla.se/
barnkultur eller bibliotek.uddevalla.se för mer information.

En dansande hyllning till böcker och läsandet!

Bland böcker och hyllor, mysiga fåtöljer och 
skrivbordslampor går två entusiastiskt dansande 
bibliotekarier på upptäcktsfärd. Där finns alldeles speciella 
böcker – lurviga, snarkande, skrattande och berättande.
Bokronden är en interaktiv dansföreställning som spelas på 
bibliotek och skolbibliotek. 

Genom bokstäver, ord, böcker och dans utforskar vi 
tillsammans biblioteket och nya spännande former för hur vi 
kan läsa.

Embla dans & teater

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Foto: Sabina McDowell

Ca 45 min

Alla åldrar är välkom-
na, men passar bäst 
för 5–8 år

Lördag 1 april klockan 
11.00 och 13.00 

Stadsbiblioteket, 
runtom i bibliotekets 
lokaler

Boka plats från  
22 mars på Stads-
bibliotekets barn-
avdelning, telefon 
0522-69 65 03

Pris: 0 kr

För alla åldrar
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En säregen grupp punkpoppiga karaktärer tar med publiken 
på en tankevurpa där logiken tappat fotfästet och tiden blåser 
vart den vill. LOOP är en egen värld som gör revolt mot 
verklighetens regler, där dans böjer tid och rum och ler mot 
fiktionens möjligheter.

LOOP är en hyllning till allas vår förmåga till fantasi och 
till dansens kraft att ta oss dit. Vad händer om vi kastar om 
vilken ordning saker bör ske och hur kroppar rör sig? Är 
det på riktigt? Är det en föreställning eller en surrealistisk 
danskonsert? Går tiden framåt eller bakåt? Säg det inte till 
någon: LOOP kan vara vad du vill.

Varmt välkommen till en värld inspirerad av surrealismen, 
barnteckningar, TVspel och tidsmaskiner.
”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon 
människas fantasi” – Astrid Lindgren

Arrangör: Regionteater Väst

Från 6 år

Ca 40 min

Lördag 1 april klock-
an 11.00 och 13.00

Regionteater Väst

Anmälan görs till 
info@regionteater-
vast.se eller 020-50 
40 75. Kom ihåg att 
ange vilken tid ni vill 
se föreställningen 
och antal personer i 
ditt sällskap. 

Pris: 0 kr

Loop

Loop
Regionteater Väst
En dansföreställning med båda fötterna i fantasin

Grafik: Nicole Neidert

FEBRUARI MARS APRIL MAJ
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Svempas nappar
Teater Tre

3–6 år

Ca 35 min

Lördag 15 april klockan 
11.00 och 13.00

Aktivitetshuset Rampen

Boka plats från 6 april 
på Rampens bibliotek, 
telefon 0522-69 62 11. 

Pris: 0 kr

Svempas nappar

Två människor möts, förälskar sig och bygger bo. Ett plus ett 
blir tre och snart har de en gosig Svempa hos sig. Livet som 
förut hade ordning och reda blir nu stökigt och styrs av en 
gullig, men ack så dominant liten bebisdiktator. Svempa vill 
ha mycket av allt. Likt en ballong sväller han både i egot och i 
fysiken, för att till sist segla bort över takåsarna. Men går det 
kanske att sticka hål på matvraket?

Fritt inspirerat efter en bok av Barbro Lindgren. En 
barnkomedi med hög igenkänningsfaktor för 3–6 åringar och 
deras vuxna. En matkabaré om bebbe, pappor, korvar och 
nappar. Om kärlek, vardag, upprepning och förtröstan. Om 
småbarnsårens kärleksfulla men kravfyllda bebisservice. 

”Det är knasigt, gränslöst och 
underhållande för både små och stora.”
Karin Helander, SvD.

INFO@TEATERTRE.SE   08 - 669 00 60

WWW.TEATERTRE.SE

Foto: Alex Hinchcliffe och Martin Skoog

OBS! Svempas nappar blev inställd i höstas. Du som 
då hade bokat plats till föreställningen kan ringa 
redan den 5 april för att boka nu igen.

FEBRUARI MARS APRIL MAJ
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0–12 månader

Ca 20 min

Aaooii är en nästan ordlös 
föreställning för de allra 
yngsta. Föreställningen är 
uppbyggd på ”happenings”, 
så som bollen som flyger, 
en fjäril viftar förbi, färger, 
många färger. Rosa, orange 
och lila. Fjädrar, hopp. Och 
ett hopp till.

Aaooii
Sagofen Isadora

1–3 år

1, 2, 3

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

1, 2, 3
Sagofen Isadora

Lördag 22 april  
klockan 13.00
Stadsbiblioteket

Boka plats från 12 
april på Stadsbibliote-
kets barnavdelning, 
telefon 0522-69 65 03

Pris: 0 kr

Ca 25 min

Illustration:  
Jenny Funestad

Illustration: Jenny Funestad

Lördag 22 april klockan 
11.00
Stadsbiblioteket

Boka plats från 12 april på 

Stadsbibliotekets barn-
avdelning, telefon  
0522-69 65 03

Pris: 0 kr
0–12 månader

Ca 20 min

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

Aaooii
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4–7 år

I Aisopos värld

Onsdag 26 april 
klockan 10.30
Ljungskile bibliotek

Boka plats från 19 
april på Ljungskile 
bibliotek, telefon 
0522-69 53 47

Pris: 0 kr

Ca 30 min

Foto: Bengt Löfgren

Vem var Aisopos? Fanns han verkligen? Och borde han inte 
skaffa nya byxor? 

Teater Tilt kommer för att berätta fabeln om Sköldpaddan 
och Örnen. Om Aisopos. Om att våga men också om att duga 
precis som du är. En lekfull berättarteater som med mim och 
musik tar dig med på en flygtur till fantasins magiska värld.

I Aisopos värld
Teater Tilt

FEBRUARI MARS APRIL MAJ

0–12 månader

Ca 20 min

Torsdag 11 maj  
klockan 10.30
Dalabergs bibliotek

Boka plats från 3 maj på 
Dalabergs bibliotek,  
telefon 0522-69 65 43

Pris: 0 kr
0–12 månader

Ca 20 min

Aaooii
Sagofen Isadora

Aaooii är en nästan ordlös föreställning för de allra yngsta. 
Föreställningen är uppbyggd på ”happenings”, så som bollen som 
flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många färger. Rosa, orange 
och lila. Fjädrar, hopp. Och ett hopp till.

Aaooii



Detta barnkulturprogram gäller med reservation för ändringar 
och/eller eventuella tryckfel. Fler arrangemang och mer 
information kan tillkomma. 

På uddevalla.se/barnkultur finns alltid aktuell information. 

Har du frågor kring barnkulturprogrammet är du välkommen 
att kontakta Uddevalla kommuns kontaktcenter på telefon 
052269 60 00, eller via epost: kommunen@uddevalla.se. 

Arrangör är Kultur och fritid om inget annat anges.

Tillgänglighetsdatabasen (www.td.se) har kartlagt många 
av Uddevallas lokaler och anläggningar och har värdefull 
information kopplad till funktionsvariation.

uddevalla.se

uddevalla.se/barnkultur  
Här finns alltid den  

senaste informationen

Facebook:  
barnkultur i Uddevalla

Instagram:  
kulturlivet


