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Höstlov!
Under höstlovet händer en massa kul! I år blir lovet  

extra magiskt med bland annat trollerishow, 
workshop och trollstavspyssel.

Om inte magi är något för dig, så kanske du vill träffa 
en författare? Eller varför inte programmera i scratch 

eller besöka en sagostund?

Visst låter det kul? Hoppas vi ses!

För fler roliga höstlovsaktiviteter se 
kubikuppsala.se

Höstlov 2021_ A5.indd   2Höstlov 2021_ A5.indd   2 2021-10-11   11:562021-10-11   11:56



Läsfabriken

Lördag 30 oktober
Invigning av Läsfabriken!
Nu inviger vi Stadsbibliotekets nya barnavdel-
ning Läsfabriken! Hurra! Det blir en stor invig-
ning med pompa och ståt lördagen 30 oktober. 
Håll utkik på webben eller på bibblan för mer 
detaljerat program för dagen. Men vi fortsätter 
såklart firandet med en hel invigningsvecka 
under höstlovet! 

Söndag 31 oktober
Trollerishow med Johan Ståhl och  
Leif Olberius
14.00–15.00
Välkommen på en trollerishow där du får uppleva 
magiska trick du inte trodde var möjliga!
Familjeföreställning, från 6 år. Plats: Mallas sal
(övervåningen). Begränsat antal platser. 
Föranmälan till 018-727 17 10 eller 
kundtjanst@bibliotekuppsala.se

Måndag 1 november
Smycka bibblan med oss! 
13.00–16.00
Vill du vara med och skapa ett hav fullt av fiskar, 
maneter och andra havsvarelser? Skapelserna 
kommer att smycka spaljén vid Å-rummet i 
Läsfabriken. Skapandet leds av pysselproffset 
Rebecca Liljefors. För barn 6–12 år. Drop in. 
Ingen föranmälan.

Trolleriworkshop med Leif Olberius 
14.00–15.30
Vill du lära dig att trolla? Kom och prova på och 
lär dig några tricks tillsammans med trollkarlen 
Leif Olberius. Alla deltagare får ett kit med trolleri-
utrustning som får behållas efter workshopen.
Leif Olberius är en trollkarl som med roliga idéer 
och skicklighet lyckas väcka gamla trolleri-
nummer till liv och skapa något alldeles eget.
För barn 10–12 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till 018-727 17 10 eller 
kundtjanst@bibliotekuppsala.se

Tisdag 2 november
Programmera i scratch
14.00–17.00
Vill du testa på eller lära dig mer om program-
mering? Då ska du anmäla dig till en workshop 
i scratch! Vi kommer att testa att skapa spel, 
animationer och program. Inga förkunskaper 
krävs. Leder gör programmerarna Tobias Ingvast 
och Jon Johnson. För barn 9–13 år. Föranmälan 
till kundtjanst@bibliotekuppsala.se eller 
018-727 17 10. Drop in i mån av plats.

Onsdag 3 november
Skapa med Karin Schaefer från  
Pysselbolaget.se
13.00–16.00
Barn och föräldrar är välkomna att tillsammans 
pyssla med återvinningsmaterial. Vi gör läskiga 
ljuslyktor av glasburkar, små söta spöken av 
gamla lakan och coola masker av tetraförpack-
ningar. Karin pratar och tipsar också om andra 
skräpmaterial och vad man kan pyssla av dessa. 
Karin driver sedan 10 år tillbaka bloggen Pyssel-
bolaget.se, en blogg om pyssel för barn och 
vuxna att göra tillsammans. Familjeaktivitet. 
Drop-in. Ingen föranmälan.
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Spela brädspel
15.00–18.00
Kom och spela brädspel tillsammans med Johan 
Johansson Hjern. Håll utkik på webben vilka spel 
det blir. För dig ca 13–15 år. Ingen föranmälan. 
Plats: Molnets grupprum

Torsdag 4 november
Skrivarworkshop med Camilla Lagerqvist
13.00–15.00
Camilla Lagerqvist skriver spännande historiska 
böcker för barn, som Uppdraget, Cirkusflickan 
och en massa fler. Just nu är Camilla aktuell med 
en ny spänningsserie som heter Hemmet för 
bortrövade barn. Under lovet håller Camilla i en 
skrivarworkshop där ni tillsammans testar olika 
skrivövningar och får en massa bra tips! 
För barn 10–12 år. Föranmälan till 
kundtjanst@bibliotekuppsala.se eller
018-727 17 10. Drop in i mån av plats.

Torsdagsbibblan: Animering
15.00–17.00
Välkomna att delta i en workshop i stop motion-
animation med Henny Linn Kjellberg och Kalle 
Landegren. Vi arbetar med iPads och cut out-
teknik med pappersklipp. Vi ritar, klipper, 
animerar och lägger till enklare ljudeffekter och 
musik. För barn från 8 år. Ingen föranmälan, men 
begränsat antal platser.  

Fredag 5 november
Fredagsmys: Bland drakar och  
dragqueens
14.00 samt 15.00
Sagor kan vara så mycket mer än prinsessor 
som blir räddade av prinsar. Bara du bestämmer 
vem du vill och får vara. Möt Uppsalas egen 
latina Carnita Molida för en magisk sagostund 
på svenska. Här bjuds det på glitter, normkreati-
vitet och spännande böcker. För barn ca 3–6 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till 018- 
727 17 10 eller kundtjanst@bibliotekuppsala.se

Björklingebiblioteket

Tisdag 2 november
Gör en egen trollstav!
10.00–12.00
Träna in några bra magiska ramsor och kom 
och skapa en magisk trollstav! Vad ska du trolla 
fram? Kanske extra godis till höstlovet? Pysslet 
leds av Rebecca Liljefors. Föranmälan till bjork-
lingebiblioteket@uppsala.se eller 018-727 79 49. 
Drop in i mån av plats.
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Bälingebiblioteket

Tisdag 2 november
Gör en egen trollstav!
14.00–16.00
Träna in några bra magiska ramsor och kom 
och skapa en magisk trollstav! Vad ska du trolla 
fram? Kanske extra godis till höstlovet? Pysslet 
leds av Rebecca Liljefors. Föranmälan till 
balingebiblioteket@uppsala.se eller 018-727 48 73. 
Drop in i mån av plats.

Eriksbergsbiblioteket

Måndag 1 november
Trolleriworkshop med Leif Olberius 
10.30–12.00 
Vill du lära dig att trolla? Kom och prova på och 
lär dig några tricks tillsammans med trollkarlen 
Leif Olberius. Alla deltagare får ett kit med trolleri-
utrustning som får behållas efter workshopen.
Leif Olberius är en trollkarl som med roliga idéer 
och skicklighet lyckas väcka gamla trollerinum-
mer till liv och skapa något alldeles eget. För 
barn 10–12 år. Begränsat antal platser. Föranmä-
lan till eriksbergsbiblioteket@uppsala.se eller 
018-727 54 38. Drop in i mån av plats.

Onsdag 3 november
Magiskt pyssel
10.30–12.00
Vi pysslar trollstavar tillsammans och tipsar 
varandra om magiska böcker. För barn 6–12 år. 
Drop-in. Ingen föranmälan. 

Gottsundabiblioteket

Söndag 31 oktober
Trollerishow med Johan Ståhl och  
Leif Olberius
11.00–12.00
Välkommen på en trollerishow där du får uppleva
magiska trick du inte trodde var möjliga!
Familjeföreställning, från 6 år. Plats: Gottsunda 
kulturhus, Kulturpunkten. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till mattias.rosendahl@uppsala.se 
Samarrangör: Kulturpunkten

Måndag 1 november–fredag 5 november
Ordjakt!
Ord har rymt och spridits ut på bibliotekets barn-
avdelning. Kan du hjälpa oss att hitta alla orden? 
Fråga personalen efter instruktioner. För barn 
6–13 år. 
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Tisdag 2 november 
Scratchworkshop
9.30–12.00
Vill du testa på eller lära 
dig mer om programmering? 
Då ska du anmäla dig till en 
workshop i scratch! Vi  
kommer att testa att skapa spel, animationer 
och program. Inga förkunskaper krävs. Leder 
gör programmerarna Tobias Ingvast och Jon 
Johnson. För barn 9–13 år. Föranmälan till 
gottsundabiblioteket@uppsala.se eller 
018-727 60 50. Drop in i mån av plats.

Skrivarworkshop med  
Kajsa Gordan
14.00–16.00
Författaren Kajsa Gordan 
debuterade 2008 med 
Kärlek & Dynamit och har 
sedan dess gett ut drygt 20 
böcker. Bland annat den 
mycket uppmärksammade 
kapitelboken Om jag får 
stanna. Under lovet håller 
Kajsa i en skrivarworkshop 
där ni tillsammans testar 
olika skrivövningar och får 
en massa bra tips! För barn 10–12 år. 
Föranmälan till gottsundabiblioteket@uppsala.se 
eller 018-727 60 50. Drop in i mån av plats.

Onsdag 3 november 
Filmvisning: Alita
17.00–19.00
När Alita vaknar utan minne av vem hon är, i 
en framtidsvärld hon inte känner igen, blir hon 
omhändertagen av läkaren Ido. Ido inser att 
någonstans inom denna cyborg finns en ung 
kvinna med ett extraordinärt förflutet, och med 
en alldeles särskild uppgift att rädda världen.
Från 11 år. Begränsat antal platser. Hämta din 
gratisbiljett på biblioteket från den 25 oktober.
Plats: Kulturpunkten

Torsdag 4 november
Allsång med ako och Grosse!
13.00–14.00
Kom och sjung med i sånger som passar både 
små och stora. Plats: Scenen, Kulturpunkten
För hela familjen. Ingen föranmälan

Torsdagsbibblan: Gör en egen trollstav!
15.00–17.00
Träna in några bra magiska  
ramsor och kom och  
skapa en magisk trollstav!  
Vad ska du trolla fram?  
Kanske extra godis  
till höstlovet? Pysslet leds  
av Rebecca Liljefors. 
Drop-in. 

Fredag 5 november
Trolleriworkshop med Leif Olberius 
10.30–12.00 samt 13.00–14.30 
Vill du lära dig att trolla? Kom och prova på och 
lär dig några tricks tillsammans med trollkarlen 
Leif Olberius. Alla deltagare får ett kit med trolleri-
utrustning som får behållas efter workshopen.
Leif Olberius är en trollkarl som med roliga idéer 
och skicklighet lyckas väcka gamla trollerinum-
mer till liv och skapa något alldeles eget. För 
barn 10–12 år. Begränsat antal platser. Föran-
mälan till gottsundabiblioteket@uppsala.se 
eller 018-727 60 50. Drop in i mån av plats.
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Stenhagenbiblioteket

Lördag 30 oktober
Trollerishow med Johan Ståhl och  
Leif Olberius
11.15–12.15
Välkommen på en trollerishow där du får uppleva
magiska trick du inte trodde var möjliga! 
Familjeföreställning, från 6 år. Plats: Stenhagens 
kulturhus, matsalen. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteket på stenhagenbiblio-
teket@uppsala.se eller 018-727 88 30

Onsdag 3 november
Gör en egen trollstav!
11.00–13.00
Träna in några bra magiska ramsor och kom 
och skapa en magisk trollstav! Vad ska du trolla 
fram? Kanske extra godis till höstlovet? 
Pysslet leds av Rebecca Liljefors. Drop-in. 

Torsdag 4 november
Trolleriworkshop med Leif Olberius 
14.00–15.30
Vill du lära dig att trolla? Kom och prova på och 
lär dig några tricks tillsammans med trollkarlen 
Leif Olberius. Alla deltagare får ett kit med trolleri-
utrustning som får behållas efter workshopen.
Leif Olberius är en trollkarl som med roliga idéer 
och skicklighet lyckas väcka gamla trollerinum-
mer till liv och skapa något alldeles eget. För 
barn 10–12 år. Begränsat antal platser. För-
anmälan till stenhagenbiblioteket@uppsala.se 
eller 018-727 88 30. Drop in i mån av plats.

Stenhagens Kulturcentrum

Söndag 31 Oktober
Prova på: Familjeyoga med Uppsala 
Yogaskola
10.00–11.00
Ålder: barn ca 3–10 år + vuxen. Plats: Danssalen i 
kulturcentrum. Det blir mycket skratt och glädje 
i rörelse och stillhet när vi får kliva in i en magisk 
yogaberättelse tillsammans med barnen. Och så 
mitt i allt det roliga får vi redskap med oss som 
ger ro och energi i vardagen. Vi varvar enskilda 
övningar och parövningar med barn och vuxen. 
Vi bjuder på frukt och festis och yoga kostnads-
fritt. Boka din plats till info@uppsalayogaskola.se
ange namn på vuxen, antal barn och ålder.

Tisdag 2 November
Skapa en fantasivärld med designlabbet
14.00–16.00
Ålder 7–10 år. Plats: Stenhagenbiblioteket
Kom och skapa med Designlabbet på höstlovet! 
Vi gör en utställning inne på biblioteket med 
inspiration från sagorna och bygger en fantasi-
värld som befolkas av magiska varelser. 

Måndag 1 November och  
torsdag 4 November
Kulturis i Stenhagen
15.00–16.00
Ålder: 9–12 år. Plats: Danssalen i Kulturcentrum
Öppen och gratis dansverksamhet i Stenhagen.
Kom och prova på olika dansstilar, lära dig här-
liga steg och rörelser till bra musik. Du behöver 
inte anmäla dig utan bara kom och kul! Vi är på 
plats från 14.30 så välkommen in till danssalen! 

Onsdag 3 November
Skapa magiska smycken med  
Designlabbet
15.30–18.00
Ålder: 10–15 år. Plats: Ateljen i Stenhagens 
Kulturcentrum.Kom och skapa med Design-
labbet på höstlovet! Gör din egen lyckoamulett, 
talisman eller maskot. Vi inspireras av traditio-
ner kring magiska smycken och symboler.
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Öppen musikstudio i Stenhagen
17.00–21.00
13–18 år. Plats: Musikstudion
på fritidsgården. Kom och 
pröva på och lär dig producera, 
skriva och spela in musik i 
vår musikstudio. Pedagoger
med studiokompetens lär 
dig grunderna. För mer info 
mejla: marcos.monserrat@uppsala.se

Öppen Musikverkstad med  
studiefrämjandet
17.00–19.00
Ålder: 10–20 år. Plats: Ensemblerummet
Kom och prova på att spela ett instrument!
Vår musikledare är på plats och lär ut grunderna.
För mer info mejla: niklas.widen@studie-
framjandet.se

Se mer aktiviteter under hösten på  
kulturcentrum.uppsala.se

Stenhagens Fritidsgård

Ålder 13–18 år
Måndag Filmkväll
Tisdag Tjejdag Escaperoom
Onsdag  Miniturnering med priser
Torsdag  Samarbetsövningr
Fredag Halloween-runda och ridning på säva  
  ridcenter (anmälan krävs)
För mer info kontaka: Denise.Fjellner@uppsala.se

Måndag–torsdag under höstlovet
Kortfilmskurs med tema rasism
12.00–18.00 
Ålder 13–18 år. Plats: Stenhagens fritidsgård.
Fredens hus bjuder in till kortfilmskurs för 
ungdomar under lovet. 15 platser – först till 
kvarn!För mer info och anmälan mejla: 
oscar@fredenshus.se

Storvretabiblioteket

Måndag 1 november
Träffa Johan Unenge
15.00–16.00
Hur gör man en bok? 
Blivande författare och 
tecknare se hit! Möt Johan 
Unenge som hittat på och 
ritat Eva & Adam. Han 
berättar om hur man gör 
film och böcker och hur du själv kan bli en super-
tecknare på bara en timme. Från 8 år. Begränsat 
antal platser. Föranmälan på 018-727 67 33 eller 
till storvretabiblioteket@uppsala.se

Tisdag 2 november
Filmmys: Bamse i  
trollskogen
16.00
Kom och se filmen Bamse i 
trollskogen. Lille Skutts 
öron förvandlas till morötter, 
Mickelina får kvastsvans 
och Vargen blir till en 
ballong. Har häxan Hia-Hia börjat trolla igen? Då 
är det nog bara Bamse som kan stoppa henne. 
Men vägen till hennes grotta är lång, och många 
faror lurar i Trollskogen. Från 4 år. Begränsat 
antal platser. Föranmälan på 018-727 67 33 eller 
till storvretabiblioteket@uppsala.se

Torsdag 4 november
Trolleriworkshop med Leif Olberius 
10.30–12.00 
Vill du lära dig att trolla? Kom och prova på och 
lär dig några tricks tillsammans med trollkarlen 
Leif Olberius. Alla deltagare får ett kit med trolleri-
utrustning som får behållas efter workshopen.
Leif Olberius är en trollkarl som med roliga idéer 
och skicklighet lyckas väcka gamla trolleri-
nummer till liv och skapa något alldeles eget.
För barn 10–12 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan på 018-727 67 33 eller till storvreta-
biblioteket@uppsala.se

Höstlov 2021_ A5.indd   8Höstlov 2021_ A5.indd   8 2021-10-11   11:562021-10-11   11:56



Sävjabiblioteket

Lördag 30 oktober
Trollerishow med Johan Ståhl och  
Leif Olberius
14.00–15.00
Välkommen på en trollerishow där du får uppleva
magiska trick du inte trodde var möjliga!
Familjeföreställning, från 6 år. Plats: Sävja 
kulturcentrum (Allsalen). Begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteket på savja-
biblioteket@uppsala.se eller 018-727 52 92.

Måndag 1 november 
Programmera i Python
15.00–18.00
Testa på att programmera i Python. Kursen 
riktar sig till nybörjare som tidigare har pro-
grammerat i scratch. Leder gör programmerarna 
Tobias Ingvast och Jon Johnson. För dig 12–15 år.
Föranmälan till savjabiblioteket@uppsala.se 
eller 018-727 52 92. Drop in i mån av plats.

Tisdag 2 november
Rolle: Keramikmagi
9.30–11.30
Skapa vid vårt kreativa skåp Rolle! Kom och 
skapa lyktor eller figurer av keramik med Birgitta 
Monserrat. För dig som är 10–12 år. Föranmälan 
018-727 52 92 eller savjabiblioteket@uppsala.se.

Fredag 5 november
Gör en egen trollstav!
14.00–16.00
Träna in några bra magiska ramsor och kom 
och skapa en magisk trollstav! Vad ska du trolla 
fram? Kanske extra godis till höstlovet? Pysslet 
leds av Rebecca Liljefors. Föranmälan till 
018-727 52 92 eller savjabiblioteket@uppsala.se. 
Drop-in i mån av plats. 
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Sävja kulturhus

1–5 november
Sång, dans och teater med föreningen 
Changes
10.00-15.00
För barn mellan 8 och 13 år.

Biblioteksbussen

Fredag 5 november
Cirkus Roman
13.00–15.00
Plats: Järlåsa sporthall. 
Kom och se Cirkus Roman! Cirkus Roman är 
en enmansföreställning där publiken är aktiva 
deltagare i showen och själva får prova på. Varje 
föreställning är en blandning mellan show, 
cirkusskola och cirkushistoria. 

13.00–13.45 blir det en föreställning för hela 
familjen. Ingen föranmälan.

14.00–15.00 är det prova på för barn 6–12 år. 

Föranmälan till workshopen till bokbuss@
uppsala.se. Biblioteksbussen finns på plats både 
före och efter föreställningen, så passa på att 
låna böcker till din höstlovsläsning! 

Trolleriworkshop Magnus Vihagen
13.00–15.00
Plats: Knutby församlingshem
Välkomna på en magisk föreställning med 
trollkarlen Magnus Vihagen. Först bjuder Magnus 
på en föreställning för hela familjen, Därefter blir 
det prova på för de lite äldre barnen. 

13.00–13.30 föreställning för hela familjen. 
Ingen föranmälan.

13.40–15.00 är det prova på för barn 8–12 år. 
Föranmälan till workshopen till bokbuss@
uppsala.se. Biblioteksbussen finns på plats både 
före och efter föreställningen, så passa på att 
låna böcker till din höstlovsläsning! 
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Hurra! Nu inviger vi

Stadsbiblioteket har fått en ny barnavdelning! 
Det firar vi med pompa och ståt lördag 30 oktober 11.00–16.00!
Under dagen bjuder vi på sagostunder, clowner, musik, konstvandring, teater,  
ansiktsmålning och en massa annat kul. 
För detaljerat program se bibliotekuppsala.se.
Välkomna!
P.S Vi fortsätter såklart firandet med en hel invigningsvecka under höstlovet. 
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bibliotekuppsala.se
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