Sundsvall
Våren 2022

Det är med glädje vi kan presentera ett välfyllt barnkulturutbud.
Ta del av musik, dans, teater, cirkus och film i en skön blandning
som riktar sig till både ung och gammal. Vår förhoppning är att
barn och vuxna ska få många härliga upplevelser tillsammans!
Boka dina biljetter: entresundsvall.se
Följ oss! facebook.com/kulturmagasinetsundsvall
Bra länkar för aktuell information:
scenkonstvasternorrland.se
sundsvall.se/barnkultur/
sundsvall.se/bibliotek
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan inträffa efter
programmets tryckning. Det händer att tider eller lokaler ändras,
eller att arrangemang blir inställda. Vissa bilder är beskurna.
Information: Kulturmagasinets reception 060-19 18 00.
Upplysningar: Håkan Nordman, Kultur och museer 060-19 21 06.
Birgitta Ulming, Scenkonstbolaget 060-658 54 10.
Redaktion & produktion: Håkan Nordman.
Framsidan: foto Jonas Jörneberg. Teater Pero: Mamma Mu bygger en koja
Baksidan: Illustration: Johanna Kallin. Masker: My Walther. Foto: Markus Gårder.
Riksteatern: Firma masker och magi
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Teater
Pippi Långstrump
Teater Västernorrland

”Var inte ängslig mamma! Jag
klarar mig alltid! Jag är ju världens
starkaste!”
När Pippi Långstrump flyttar
in i det öde Villa Villekulla på
Tommy och Annikas gata blir
ingenting sig likt igen. Med sig
har hon en häst, en apa och en
kappsäck full med guldpengar.
Med Pippi som ny granne blir
det uppenbart för syskonen att
det är självklart att man kan bära
en häst och att sockerdricka visst
växer på träd.
Av: Astrid Lindgren. Musik av: Georg Riedel och Jan Johansson. Manus: Jonna
Nordenskiöld. Regi: Dennis Sandin. Scenografi och kostym: Stine Martinsen.
Ljusdesign: Erik Nordlander. Maskdesign: Jessica Hedin. Komposition och
arrangemang: Anders Ortman. Inspelad musik: Nordiska Kammarensemblen.
Koreografi: Rémi de Carvalho och Mahé Nithardt. Medverkande: Mira Andersson, Rémi de Carvalho, Madelene Evertsson, Robert Hannouch, Mahé Nithardt,
Helena Svartling, Victor Wigardt, Freddy Åsblom och Ellen Hennig Öhrström.
Illustration: Alexander Jansson

För barn från cirka 5 år. Föreställningen är cirka 2 timmar inklusive paus.

Konsertteatern 22 januari–10 april
Förköp, biljettpriser och speldatum: entresundsvall.se
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Teater
Firma masker och magi
Riksteatern

En förtrollande musikal där allt
är på riktigt!
En ängslig lillebror och hans kaxiga storasyster är på väg från skolan
när dom plötsligt väljer en helt ny
väg hem. För tänk om den leder
till något dom aldrig sett förut?
Syskonen passerar affären ”Firma
Masker & Magi” och går in. Här
finns fantastiska uppfinningar
och konstiga masker. Den teatrala
ägarinnan till butiken skrämmer
barnen. Hon är upprörd över att
Doktor Magi har råkat ut för en olycka, hamnat på sjukhus och hon
vill förstås hälsa på. Kan barnen passa butiken när hon är borta?
De måste bara lova att inte gå in i det hemliga labbet...
För pjäsen står de hyllade barnboksförfattarna Lotta Olsson och Ulf Nilsson,
regissören Olle Törnqvist och scenografen Johanna Mårtensson. Tillsammans
med maskmakaren My Walther och bandet Amason som komponerar musik får
vi en magisk föreställning. Skådespelare: Nadia Hussein, Victor Morell, Amanda
Gordon. Musiker: Nadia Hamouchi. Foto: Markus Gårder.

För barn från 8 år och äldre. Föreställningen är 60 minuter.

Sveateatern, söndag 6/2 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Teater
Nya skor

Molière Ensemblen, Stockholm
Mat & Teater – Teater Västernorrland
Charlies högsta önskan är ett par
nya skor. Så när brevet från mormor kommer, blir han överlycklig.
På sin födelsedag ska Charlie få
precis vilka skor han vill! Mormor
tipsar om en viss skoaffär, där
det arbetar en mycket speciell
skomakare.
Där kommer han att få hjälp att
hitta precis det han önskar sig.
Men vem är denna skomakare
egentligen? Och vad är det som
mormor inte berättar?
En rolig och spännande föreställning med musik, komik och magi.
Manus & regi av Ann-Christine Magnusson och texter & musik av Jörgen Aggeklint. I rollerna ser vi de eminenta skådespelarna Oskar Webrell och Matilda
Bördin. Efter en idé av Amanda Klasa Fornhammar. Foto: Tina Axelsson.

För alla från 4 år och äldre. Föreställningen är 35 minuter.

Konsertteatern, lördag 12/2 kl 11.00 och 13.00.
Lunch serveras 30 min innan föreställningen.
Förköp och biljettpriser: entresundsvall.se
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Teater
Jakten på den försvunna katten
Teater Soja, Sundsvall

Om katten är skatten och katten försvinner vad katten gör man då?
Hedvig och Harald är ett äldre par. De försöker få vardagen att
fungera, trots att de har lite problem med minnet och lite svårt att
klä på sig och lätt spiller när de ska äta.
En dag får de en katt i ett paket som blir deras älskade skatt. Ingen
riktig katt, men en gosedjurskatt som får namnet ”Pysse” och pysslas
om med stor kärlek. En dag är Pysse borta...
En varm, mjuk och musikalisk pjäs.
Manus och medverkande: Sofia Andersson och Jan Boholm. Regi: Marie-Thérèse
Sarrazin. Scenografi och kostym: Elsie Nyman. Kompositör: Eric Skarby.
Illustration/foto: Elsie Nyman/Lia Jacobi.
OBS! Nya datum.

För barn 3–6 år. Föreställningen är cirka 30 minuter.

Kulturmagasinet, fredag 4/3 kl 14.00 - Premiär!
Stöde, Stödehuset, lördag 5/3 kl 14.00
Ljustadalen, biblioteket, söndag 6/3 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Musik
Smultron och Sång

Kulturverksta´n, Sundsvall

Efter att ha firat 25 år på scenen fortsätter de att sprida glädje,
rörelser och roliga sånger! Det blir en kavalkad med smultronlåtar
från starten 1995 med Farmor som åker raggarbil till låtar från
den senaste fullängdsskivan Kretsloppspop och helt garanterat
sjunger Bosse Sjöbom och Jeanette Lindgren den mest önskade
låten Gräshoppan!
För barn 3–9 år. Konserten är cirka 40 minuter.

Sveateatern, söndag 27/2 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se, Kulturmagasinet 060-19 18 00
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Teater
Drömskt

–ett lekfullt drömspel för en liten människa
Teater Tre, Stockholm

Drömmer en liten människa om ett varmt vatten, oändligt omslutande
och tryggt? Eller är det ljud i mörkret, vänligt prasslande med okända
toner som lockar och gungar?
Kroppen med armar och ben som ibland lever sitt eget liv eller värmen
från en vän som kittlas och leker? Ett rum som förändras, växer och
krymper. Vi skapar drömlekar och bjuder in den yngsta publiken och
deras vuxna till en fantasi med drömmen som inspiration.
Idé: Sara Myrberg. Regi: Hedvig Claesson. Medverkande: Anna Svensson Kundromichalis och Nelly Zagora. Scenografi: Ylva Sanner. Musik: Love Kjellsson. Ljusdesign:
Maria Ros. Dramaturg: Maria Clauss. Mask: Johanna Rönnbäck. Teknik: Anthony
Cooks. Producent: Lina Karlmark. Foto: Martin Skoog.

För barn 1–3 år. Föreställningen är cirka 35 minuter.

Kulturmagasinet, fredag 11/3 kl 14.00
Matfors, Folkan, lördag 12/3 kl 14.00
Alnö, Vibackeskolan/fritidsgården, söndag 13/3 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00
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Musik
Kom och sjung med Hej kompis!
Hej Kompis!, Sundsvall

Det blir ett härligt program med sånger och rörelse, fyllt av glädje.
Här får barnen vara delaktiga redan från start genom att sjunga och
röra på sig. Sångerna är enkla och lätta att hänga med i och med hjälp
av texterna och rörelserna får barnen öva upp sin begreppsförmåga.
En del sånger kanske du redan känner igen som Springa, springa
och Upp och stå! Sitt ner! Andra kanske är helt nya för dig. Linda
Andersson Burström och André Burström sjunger och spelar och
guidar dig genom rörelserna.
För barn 2–6 år. Konserten är cirka 35 minuter.

Kulturmagasinet, fredag 18/3 kl 14.00
Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Teater
Pangpang, bönor och banjo
Teater Kung & Drottning

Pangpang, Bönor och Banjo är en
musikteaterföreställning om den
inte så modige cowboyen Johnny
Hill, tidigare Johan Berg, som
skickats till Amerika för familjens
sista slantar. Han måste göra Pappa
stolt och vara modig, just det han
inte är. Eller är han det? Finns
det olika sorters mod? Kanske är
det lika modigt att våga vara den
man verkligen är och inte den man
förväntas vara.
Johnny Hill har en bild av att han
ska, rida över prärien, fånga bufflar
med lasso och sova under bar himmel, med skorpioner och skallerormar som sällskap. Så är man en
”riktig” cowboy. Men kanske är man lika tuff om man erkänner att
man bara vill ha en enkel och trygg tillvaro i ett litet hus vid en bäck?
Berättelsen är skriven av Per Wernolf och musiken komponerad av Fredrik
Myhr. Musiken framförs live på scenen. Främst orkestrerad för sång, slagverk,
gitarr och förstås banjo.

För barn från 5 år och äldre. Föreställningen är cirka 40 minuter.

Sveateatern, lördag 19/3 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Musik
Gitarrfestivalen

Liv Skareng, Tove Törngren Brun och Lena Nilsen

I denna lite lågmälda och soliga konsert för barn och vuxna får vi
lyssna till massor av musik - många stycken kommer från Spanien.
Vi får lära känna ”Tone” som vill dela med sig av ett speciellt knep
hon använder sig av när hon känner sig arg eller irriterad.
Musik och komik - med omsorg om både barn och vuxna.
Föreställningen är del av Klassiskt Tonandes kammarmusikserie
för förskolans barn.
Medverkande: Liv Skareng, gitarr. Tove Törngren Brun, cello. Lena Nilsen/
”Tone”, mimskådespeleri.

Familjekonsert från 3 år och äldre, konserten är cirka 30 minuter.

Kulturmagasinet, lördag 26/3 kl 14.00
Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
Arrangeras i samarbete med Sundsvalls Gitarrfestival.
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Musik
Peter och vargen

Nordiska Kammarorkestern

När den brittiska regissören Suzie Templeton skapade sin Oscarsbelönade animerade film Peter och Vargen 2006 var det Sergej
Prokofjevs underbart dramatiska och lekfulla musiksaga från 1936
som utgjorde filmens musikaliska grundbult. Nordiska Kammarorkestern spelar Prokofjevs musik under ledning av dirigent Eva
Lauenstein i en kombinerad film- och musikupplevelse, där den
spännande kortfilmen visas med livemusik.
Musik och film från 6 år. Föreställningen är 45 minuter.
Medverkande: Nordiska Kammarorkestern. Dirigent: Eva Lauenstein

Tonhallen, lördag 26/3 kl 15.00
Förköp: entresundsvall.se.
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Dans
Friktion – Hur känns det?

Ingrid Olterman Dans, Stockholm

Runt omkring oss, också inom
oss. När vi möts eller när vi åker
rutschkana. Ibland går det fort,
ibland långsamt. När vi gnuggar
händerna blir det varmt. Hur
känns det i kroppen när känslor
gnuggas mot varandra? Hur känns
det inuti oss då?
Två dansare och en musiker
möter sin publik på en spelplan
för lekfullt undersökande med en
rad varierande objekt. Några är sträva andra hala. Några lutar och
står upp. Spelplanen har många möjliga vägar och mellanrum för
laborerande. Efter föreställningen ges möjlighet till eget upptäckande.
Koreografi: Ingrid Olterman. Dans: Måns Erlandson, Oskar Frisk. Musik:
Rosali Grankull. Teknik: Christian Farcher. Fotograf: Martin Skoog.

För barn från 4–9 år.
Föreställningen är cirka 45 minuter inkluksive en kort prova på.

Sveateatern, söndag 27/3 kl 14.00
Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Teater
Mamma Mu bygger en koja
Teater Pero, Stockholm

Ett musikaliskt och mimiskt
fyrverkeri i dansbandstappning!
Lekfullt, roligt och svängigt om
att gå sin egen väg, baserad på
Jujja Wieslander och Sven Nordqvists älskade barnbok Mamma
Mu som vill mycket mer än vad
kor brukar vilja och hon låter sig
inte begränsas av någon, inte ens
en kraxande kråka. Med humor
och uppfinningsrikedom visar
Mamma Mu var skåpet ska stå! Allt
är ju möjligt. Tillsammans. Vi på
Teater Pero känner oss besjälade
med denna lantbruksrebell till ko
som ständigt hittar inspiration
i barnen och deras lekar. Mamma Mu är en sann förebild! Denna
klassiker utmanar oss i våra favoritkompetenser; musik och rörelse.
Regi, scenografi: Peter Engkvist. På scen: Ulf Eriksson, Baura L Magnúsdóttir,
Magnus Lundblad. Musik: Ulf Eriksson. Kostym: Lina Serning. Tillskärning:
Charlotta Brolund. Ljus: Wilhelm Belin. Foto: Jonas Jörneberg.

För barn från 4 år, föreställningen är 40 minuter.

Njurunda Folkets hus, lördag 2/4 kl 14.00
Sveateatern, söndag 3/4 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Teater
Viiru och Pesonen (Pettson och Findus)
Teater Hevosenkenkä (Teater Hästskon), Esbo [FI]

Ukko Pesonen bor ensam i sin stuga tills en vänlig granne donerar
en liten kattunge till honom. Höperö-Ukko pratar med sin katt
hela dagen – och en dag börjar katten att prata, åtminstone nu
med Ukko Pesosnen.
Det är där Viiru och Pesonen börjar sina ömma dagar, som inkluderar
drunknade skruvar, ett skrämmande pälsmonster och naturligtvis
Teater Hevosenkenkäs Viiru och Pesonen handlar om vänskap och
ensamhet genom bekanta karaktärer, eviga teman som är intressanta
för alla från barn till morfar.
Dramatisering och regi: Olka Horila. Set och kostymer: Riikka Aurasmaa
Dockor: Fanni Lieto. Ljusdesign: Veijo Lindell. Musik och ljuddesign: Juha Matjussi. I rollerna: Krista Putkonen-Örn och Antero Nieminen. Foto: Pekka Elomaa.

För barn från 3 år och äldre. Föreställningen är cirka 45 minuter. Spelas
på svenska.

Konsertteatern, fredag 8/4 kl 14.00

Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00
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Teater
Jakten på den försvunna katten
Teater Soja, Sundsvall

Om katten är skatten och katten försvinner vad katten gör man då?
Hedvig och Harald är ett äldre par. De försöker få vardagen att
fungera, trots att de har lite problem med minnet och lite svårt att
klä på sig och lätt spiller när de ska äta.
En dag får de en katt i ett paket som blir deras älskade skatt. Ingen
riktig katt, men en gosedjurskatt som får namnet ”Pysse” och pysslas
om med stor kärlek. En dag är Pysse borta…
En varm, mjuk och musikalisk pjäs.
Manus och medverkande: Sofia Andersson och Jan Boholm. Regi: Marie-Thérèse
Sarrazin. Scenografi och kostym: Elsie Nyman. Kompositör: Eric Skarby.
Illustration/foto: Elsie Nyman/Lia Jacobi.

För barn 3–6 år. Föreställningen är cirka 30 minuter.

Indal, Häreborg lördag 9/4 kl 14.00
Alnö, Vibackeskolan/fritidsgården, söndag 10/4 kl 14.00
Förköp: entresundsvall.se och Kulturmagasinet 060-19 18 00.
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Dans
The Dawn Chorus
Norrdans

Vi är många arter som går en osäker framtid till mötes. Även om
delar av mänskligheten ofta tror sig stå mitt på scenen, utspelar sig
det riktiga dramat i kulisserna: bland knott och ohyra, prassel och
läten, och i dansens taktila relationer.
Stina Nybergs verk, The Dawn Chorus, utgår från fåglar som dör,
men också från fågeln som metafor för en möjlig ny framtid.
Koreograf: Stina Nyberg. Scenograf & kostymdesigner: Jenny Nordberg
Kompositör: Maria W Horn. Ljusdesigners: Sofia Linde & Hannele Philipson
Dansare: Rebecka Berchtold, Sam Huczkowski, Nastia Ivanova, Chang Leo
Liu, Leila Verlinden, Jade Stenhuis, Jonathan Starr, Alban Ovanessian. Bilden
är målad av konstnären Staffan Westerlund.

Från 12 år. Föreställningen är cirka 70 minuter.

Sundsvalls Teater, onsdag 27/4 kl 19.00
Förköp och biljettpriser: entresundsvall.se
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Teater
Mamma Mu och Kråkan

Ögonblicksteatern, Umeå
Mat & Teater – Teater Västernorrland

– Ingenting är omöjligt om du har en vän!
Mamma Mu och Kråkan är en hyllning till barnet inom oss. Ingenting
är omöjligt om du har en vän. Alla behöver någon och det finns
någon för alla, även för en ko och en kråka. Starka känslor, oro, vill
hen vara min vän? Och hur kan det bli så att man dansar balett fast
man inte vill? Efter Jujja Wieslanders böcker.
Dramatisering och regi: Johanna Salander. Medverkande: Emil Grudemo El
Hayek och Sofia Landström. Scenografi och kostym: Mona Knutsdotter. Mask:
Mila Löfgren Roberts. Dockmakare: Isabell Löfgren Roberts. Ljus: Marcus
Hagman. Ljud: Mårten Eliasson. Musikkomposition: Frida Johansson. Ateljé
Ögonblicksteatern: Anna Eliasson, Niklas Rudolfsson och Fredrik Eklöf. Turnétekniker: Thomas Burström. Foto: Johan Gunséus.

För alla från 4 år och äldre. Föreställningen är 40 minuter.

Konsertteatern, lördag 7/5 kl 11.00 och 13.00
Lunch serveras 30 min innan föreställning.
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Norra Berget
Välkommen till Sundsvalls friluftsmuseum!
Så fort vintern tillåter anläggs en liten skridskobana på Manegen,
perfekt för de minsta. Här kan du också prova på att åka spark.
Värmestugan i Skyttepaviljongen är öppen dagtid för att tina frusna
tår och fingrar eller äta sin matsäck. Året runt kan du också se våra
fina getter, får, kaniner och höns.

Skvaderloppet
Söndag 6 februari kl 11.00–13.00
Upplev vintern på Norra Berget genom ett 250
meter långt skidspår. Start och mål vid Norrgården, intill lekplatsen. Alla deltagare får medalj,
diplom och blåbärssoppa.
Kostnadsfritt. För alla åldrar.

Vinterns promenadutställning
Måndag 14/2–söndag 24/4

Ett vet jag som aldrig dör …
En promenadutställning i spåren efter fornnordiska myter och gudar.
Kostnadsfritt. För alla åldrar.

Hemma i Vänna-Fettisdag.
Tisdag 1 mars kl 11.00–14.00 i Vännagården.

Kom och hör om semlans historia och garnera din egen lilla mini
semla. Kostnadsfritt. För alla åldrar.
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Norra Berget
Sportlovskul för skollediga
Måndag 7 mars–fredag 11 mars.

Aktiviteter för dig som har sportlov. Promenadutställning och annat skoj. Se
kommande program. Kostnadsfritt. För alla åldrar.

Hemma i Vänna–Våffeldagen
Fredag 25 mars kl. 11.00–14.00
i Vännagården.
Kom och grädda din våffla på järnspisen!
Kostnadsfritt. För alla åldrar.

Påsklov på Norra Berget
Tisdag 19 april–fredag 22 april

Aktiviteter för dig som har påsklov, visning av kycklingarna,
promenadutställning mm.
Kostnadsfritt. För alla åldrar. Se kommande program.

Valborgsfirande
Lördag 30 april kl 16.00–20.00

Brasan tänds kl 18.00. Vårtal, körsång, matmarknad och barnaktiviteter.
Mer om allt som händer på Norra Berget: norraberget.se
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Sundsvalls museum
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Sundsvalls museum
Detektiv på upptäcktsfärd i Stenstan

Illustration: Lisbeth Malm (bilden beskuren)

Gå Sundsvalls museums digitala stadspromenad med din mobiltelefon. Besök intressanta platser, lös uppgifter i valfri ordning och
upptäck Stenstans historiska fasader.
När du befinner dig i Sundsvalls stenstad surfar du in på:
play.gpsquiz.com för att ta del av äventyret.
För alla åldrar.
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Sundsvalls museum

Illustration: Louise Sterner

Upplevelsevandring:
I rysshärjningarnas spår 1721

Upplevelsevandring med verkliga berättelser som du når via din mobiltelefon, lös hemliga uppdrag, följ en skattkarta och få en belöning!
I rysshärjningarnas spår 1721 kan du besöka olika platser i Västernorrland. På varje plats finns berättelser som du når via din mobiltelefon.
Berättelserna handlar om verkliga händelser. Men själva dialogerna
är påhittade. På varje plats kan du även lösa hemliga uppdrag. De
leder till dolda sidor med överraskningar.
Skattkartan kan du använda för att ytterligare förstärka upplevelsen.
Om du fyller i skattkartan och lämnar in på Sundsvalls museum får
du en liten belöning!
Passar barnfamiljer och alla som är intresserade.
Upplevelsevandringarna är producerade av Västernorrlands museum, Sundsvalls museum, Region Västernorrland och Riksarkivet.
Besök kulturpunkt.org/se/kulturpunkt/8209 eller ladda ner
appen KulturPunkt på App Store eller Google Play.
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Sundsvalls museum

Bli detektiv på
Sundsvalls museum
Vi har tappat bort flera viktiga föremål i museets
utställningar och behöver din hjälp att hitta dem!
Gå till receptionen så får du instruktioner och
formulär. Alla detektiver får diplom.
Välj att undersöka en eller flera utställningar
på Sundsvalls museum; Hövdingen i Högom,
Staden som förvandlade sig och I industrialismens
spår. Kan göras året runt och alla dagar under
Kulturmagasinets öppettider.
Illustration: Lisbeth Malm
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Sundsvalls museum
Ateljévåningen

Plan 2

Här kan du titta på konst och skapa din egen.
Välkommen till Sundsvalls museums Ateljévåning!
I utställningen hittar du konstverk från slutet av 1800-talet fram
till idag, allt från ihopstickade sockor till målningar med guldram
och en sjungande lerklump.
Mer information om Ateljévåningen och kommande
arrangemang i den finner du på sundsvall.se/ateljevaningen
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Sundsvalls museum
Tidsresor under påsken

Hur firade vi påsken förr? Var finns Blåkulla? Vad vet vi om
häxorna? Följ med Sundsvalls museum på utforskande tidsresor.
Tillsammans undersöker vi vår historia!
Besök sundsvall.se/uppleva ett par veckor innan lovet för att
ta reda på mer.
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Barn- och ungdomsbiblioteket
Häng med in i Manickernas värld

Under sportlovet fyller Sundsvalls museum och Sundsvalls stadsbibliotek Kulturmagasinet med pryttlar och mojänger. Det blir skapande
verkstad, visningar, utställningar, Janken & Rex och kreativ teknik
med robotar och programmering. Och en del annat också!
Följ Kulturmagasinet på Facebook så missar du inget.
Eller surfa in på sundsvall.se/bibliotek
Vi ses!

Bibblokul med Janken & Rex

Janken och Rex bjuder in till sång, musik och sagor.
Allt i en salig blandning där ingen gång är den andra lik.
De kan dyka upp när och var som helst – håll utkik!
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Barn- och ungdomsbiblioteket
Gå med i skrivklådan!

Skrivklådan är till för dig mellan 9 och 13 år och som gillar att skriva
och vill träffa andra som skriver.
I Skrivklådan kan du publicera dina egna texter, en dikt eller kanske
början på en bok? Du får skrivtips mejlat till dig, till exempel: "Hur
skapar man en karaktär som känns trovärdig?" "Hur får man till
en riktigt läskig scen?"
På skrivarverkstäderna skriver vi och gör övningar.
Dessutom bjuder vi på fika!
Mejla skrivkladan@sundsvall.se om du vill vara med!
PS. Båda skrivledarna Emma och Sofia har skrivklåda i fingrarna
och vill gärna träffa andra som vill skriva. DS
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Barn- och ungdomsbiblioteket
Biblio för vuxna – Bibblix för barn!

Bibblix är en läsapp för barn mellan 6 och 12 år. Ställ in din ålder,
välj bland kategorier som läskigt, fantasy, kärlek, idrott och knopp
& kropp och hitta böcker som passar just dig!
Med appen Biblio kan du söka, låna, lyssna på och läsa ditt biblioteks e-böcker och ljudböcker direkt i mobilen eller på en surfplatta.
Du behöver ett bibliotekskort från Sundsvalls stadsbibliotek för att
använda läsapparna. Ladda ner dem från Appstore eller Google Play.
Det kostar ingenting att använda Biblio eller Bibblix...
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Barn- och ungdomsbiblioteket
Streama film med ditt lånekort!

Visste du att du kan streama film med ditt lånekort?
Viddla.se och Cineasterna.se är folkbibliotekens streamingtjänst.
Allt du som låntagare behöver för att använda dem är ett vanligt
lånekort från biblioteket och en PIN-kod.
Har du inget lånekort? Skaffa ett på biblioteket.
Sedan är det bara att poppa popcorn och börja se på film!

Pst! Följ gärna @ungdomskuttern
på Instagram.
Bibliotekets instagramkonto
för barn-och ungdomar.
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Nacksta kultur
Tavlor på en utställning
Nordiska Kammarensemblen

I slutet av 1800-talet såg kompositören Modest Musorgskij en utställning som berörde honom starkt. De utställda tavlorna var målade
av hans gode vän Viktor Hartmann, som var konstnär och arkitekt.
Målningarna inspirerade Musorgskij så till den grad att han skapade
en hel svit av musikaliska bilder, vilka han gav namnet Tavlor på en
utställning. I en egensinnig och fantasifull musikföreställning för de
minsta presenterar Nordiska Kammarensemblen några av svitens
stycken. Publiken får möta en konstnär och hans vänner i en spännande berättelse om musik, konst och den livsviktiga fantasins kraft.
Föreställningen för barn från 5 år.
Medverkande: Nordiska Kammarensemblen. Berättare: Aiva Insulander.

Nacksta, Forza Nackstas lokal, Axvägen 5
Lördag 12/2 kl 15.00

Anmälan: nackstakultur.se eller facebook.com/nackstakultur
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Nacksta kultur
Daff-Daff fixar allt

Cirkus Elvira, Sundsvall

Välkommen till Daff-Daffs föreställning!
Nu ska ni få se på Trix! Vad sägs om ett snurrigt?
Kanske ett magiskt? Eller ett spralligt trix! Ni kan få se alltihop!
Tror jag... Daff-Daff ska bara fixa allt först.

Gamla Nacksta skolans matsal, Axvägen 5
Tisdag 8/3 kl 14.00

Prova på cirkus med Cirkus Elvira mellan 11.30 och 13.30
Fri entre. Förbokning krävs www.nackstakultur.se
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Nacksta kultur
Tårtbagaren

Teater Västernorrland
Tårtor, socker, bakverk, kolasås,
grädde, marsipan, maräng… Och
en mur.
I denna skruvade komedi får vi
följa den karismatiska bagaren
Melissa som flyttar till en ny stad
och gör succé med sina fantasifyllda bakverk. Men framgången
har en baksida när en mur plötsligt
byggs för att staden ska bli som
förr, och Melissa ställs inför sitt
svåraste val någonsin.
Tårtbagaren är en varm berättelse
om att vara sig själv, stå upp för
det man tror på och våga göra
motstånd mot orättvisor.
Av: Elsa Berggren. Regi: Kristoffer Berglund. Scenografi: Anna Olofsson.
Medverkande: Victor Wigardt och Ellen Hennig Öhrström. Kostymdesign:
Cecilia Götedotter Axelsson. Maskdesign: Charlotta Widell. Koreografi: Martin
Forsberg. Bild: Lia Jacobi.

För barn från 4 år. Föreställningen är 35 minuter.

Gamla Nacksta skolans matsal, Axvägen 5
Lördag 23/4 kl 15.00 – Nypremiär!
Fler speldatum på teatervasternorrland.se
Fri entre. Förbokning krävs www.nackstakultur.se
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Nacksta kultur
I huset där jag bor

Nordiska Blåsarkvintetten

Har du någon gång funderat på vem som bor på femte våningen
i huset? Har du undrat varför det luktar det så gott på våning fyra?
Vem som gråter på tvåan? Vilka som verkar ha så kul på festen på
trean? Följ med Nordiska Blåsarkvintetten in i en påhittig och färgrik musiksaga baserad på Lena Sjöbergs kritikerrosade bok I huset
där jag bor. Med hjälp av sina olika instrument berättar musikerna
sagan och tar med publiken på en spännande upptäcktsfärd i hyreshuset. En musikalisk upplevelse för barn från 5 år som inspirerar
till kreativitet, nyfikenhet och flygande idéer. Regi: Märit Bergvall.
Föreställning för barn från 5 år.
Medverkande: Nordiska Blåsarkvintetten. Berättare: Aiva Insulander.

Gamla Nacksta skolans matsal, Axvägen 5
Lördag 7/5 kl 15.00

Fri entre. Förbokning krävs www.nackstakultur.se
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Nacksta kultur
Nacksta Karnevalen

Musik! möte! Mat! Karnevalen är ett sätt att fira mångfald, glädje,
kärlek och livet. Det blir en färgsprakande dag med människor från
olika kulturer, och vi lägger speciellt stor vikt vid att barn och ungdomar ska få en spännande dag genom olika aktiviteter och artister.

Nacksta Parken, Lördag 28/5 kl 16.00–21.00
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Selånger Pilgrimscenter
Barnens pilgrimsvandring
– I spåren av S:t Olof

I Selånger kan du bli pilgrim för en dag. Du startar i Sankt Annastugan
med en vandringsstav och kåpa och går till Sankt Olofs hamn för att se
om någon båt kommit in. Du går vidare till gårdstunet med själastugan
där pilgrimen plåstras om och kan sova. Nästa dag tar du dig på en
äventyrlig väg till pilgrimsmålet Nidaros. På den digitala resan med
Emma och Magnus kommer du att lära dig mer om Olav Haraldssons
liv och hur det var att pilgrimsvandra under medeltiden.
Olav Haraldsson var en viking som levde i Norge i början av 1000talet. Han tillhörde en mäktig släkt och blev kung i Norge år 1015.
Under hela medeltiden vandrade pilgrimer från Selånger till Nidaros,
och Nidaros var på den tiden det fjärde största pilgrimsmålet.

Välkomna till Selånger Pilgrimscenter.
Öppettider mm se www.selangerpilgrimscenter.se
Kontaktperson: Helene Westerlind, helene.westerlind@svenskakyrkan.se,
070-3117391 eller Selånger Pilgrimscenter, 060-64 50 60.
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Kulturmagasinet
Öppet sju dagar i veckan!
Sundsvalls museum och
Sundsvalls stadsbibliotek

måndag–torsdag 10–19
fredag
10–18
lördag, söndag
11–16
För aktuell evenemangskalender och öppettider vid
helgdagar, Se hemsidan: sundsvall.se/kulturmagasinet.
Med reservationer för ändrade öppettider pga pandemin

Öppettider Medelpadsarkiv
måndag–fredag 12.00–16.00

Adress:
Kulturmagasinet
Packhusgatan 4
851 96 Sundsvall

Information: 060-19 18 27

Kulturmagasinets reception: 060-19 18 00
sundsvall.se/kulturmagasinet/
facebook.com/kulturmagasinetsundsvall

Med reservation för eventuella ändringar efter programmets tryck.
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Närbiblioteken

Alnö bibliotek
Raholmsvägen 7
060-19 49 30
alno.bibliotek@sundsvall.se

Matfors bibliotek,
Skölevägen 11
060-19 28 98
matfors.bibliotek@sundsvall.se

Indals bibliotek
Häreborg, Härevägen 2
060-19 18 96
indals.bibliotek@sundsvall.se

Mobila biblioteket
070-660 42 32, 060-19 18 39
mobilabiblioteket@sundsvall.se
Nacksta bibliotek,
Axvägen 5
060-19 25 19
nacksta.bibliotek@sundsvall.se

Kvissleby bibliotek
Opalen, Skolgatan 1
060-19 26 79
kvissleby.bibliotek@sundsvall.se
Ljustadalens bibliotek
Söndagsvägen 6
060-19 97 46
ljustadalens.bibliotek@sundsvall.se

Stöde bibliotek
Stöde skola, Gräfte 305
060-658 34 30
stode.bibliotek@sundsvall.se

Öppettider närbiblioteken:

sundsvall.se/bibliotek
Med reservation för eventuella ändringar efter programmets tryck.
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