
HÖSTLOVET 
2017

Kulturhuset, Textilmuseet, Borås museum och Röda Kvarn

Fri entré till 

nästan allt!

boras.se/kultur



(Spel)kulturhuset – Utforska 
spelkulturen under höstlovet!

Från Dungeons & Dragons och schack 
till Xbox, cosplay och lajv. Under hela 
höstlovet kommer Kulturhuset att 
ha spelkulturen som sitt tema. Kom 
förbi och se vad som händer eller gå 
in på boras.se/kultur för att hitta mer 
information!

Pärlplatteworkshop –   
Borås Konstmuseum

Tisdag 31 oktober kl. 14.00–16.00
Fredag 3 november kl. 14.00–16.00

I Konstmuseets verkstad inspireras vi 
bland annat av retrospel och skapar 
pixelkonst med hjälp av pärlor. Drop-
in.

Rysligheter i Ramnaparken - 
Borås Museum

Tisdag 31 oktober

När mörkret sänker sig mellan de 
gamla husen i Ramnaparken träder de 
övernaturliga fram, är du modig nog 
att följa med på vår rysliga vandring 
och möta dem?

Vandringarna startar kl 17, 18 och 19, 
samling i parken på Borås Museum, 
utanför kyrkan. Endast i sällskap 
med vuxen, rekommenderas från 
7 år. OBS! Endast föranmälan, till 
annika2.akesson@boras.se 

Tygtryck - Textilmuseet

Onsdag 1 november kl 12–16 

Vi gör enkla stämpeltryck på tyg. Ta 
gärna med en tröja eller tygkasse 
som du kan trycka på.
 
Ingen föranmälan men var beredd på 
att det kan bli viss väntetid eftersom 
arbetsytorna är begränsade.

Vi önskar att barn kommer till-
sammans med en vuxen. Fri entré 
för medföljande vuxen. För mer 
information och ev. frågor maila: 
karin.olssonlindstrom@boras.se eller 
annika2.akesson@boras.se

Höstlovsfilm: Rum 213
Röda Kvarn

Onsdag 1 november kl 13.30
Torsdag 2 november  kl 13.30

Ingela Angerborns populära bok 
har blivit spännande spökhistoria 
för barn! 12-åriga Elvira ska på 
sommarläger och får det mystiska 
rum 213, där ingen bott på över 
sextio år. Snart börjar en rad oför-
klarliga saker hända. Svenskt tal. 
Från 11 år. 80 minuter.

höstlovet 2017



Stadsbiblioteket
Invigning av Bubblan, rummet

 för er mellan 7-16 år.

Tisdag 30 oktober 
kl. 12.00–14.00

Kom och mingla, gör din egen pin, 
pärla en snurra eller var med och 
dekorera vårt nya rum! Vi bjuder 
också på dans och musik.
13.00 kan du vara med och dansa 
med Kulturskolan och 14.00 avslutar 
vi invigningen med FIFA-turnering.

FIFA-turnering 

Tisdag 30 oktober
kl. 14.00–16.00

Var med och se vem som vinner 
denna ärofyllda turnering i år!
Kom och tävla eller heja på dina 
kompisar.
Pris till vinnaren.
Ålder: Från 9 år OBS! Anmälan på 
telefon 033-35 76 30

Science Fiction Bokhandeln

Onsdag 1 november kl. 18.00

Personal från SF-bokhandeln kommer 
till Stadsbiblioteket för att berätta 
om höstens utgivning av ungdoms 
och vuxen science fiction, fantasy, 
spel m.m.

Lär dig teckna väsen

Onsdag 1 november 
kl. 13.30–15.00

Proffset på att teckna, Johan Egerkrans, 
inspirerar dig att skapa ditt eget 
väsen. Om du vill kan du lämna 
tävlingsbidrag till Barnens bibliotek 
och vara med i deras väsentävling. 
Ålder: 9-12 år

Skapartorsdag 

Torsdag 2 november 
kl. 16.00–17.00

Gör ditt eget sällskapsspel. 
Ålder: Från 9 år

Invigning 
av Bubblan

rummet för er 
mellan 7–16 år.

Läslovet 2017 
PÅ BORÅS STADSBIBLIOTEK



Byttorps bibliotek

Tipspromenad hela lovveckan.

Dalsjöfors bibliotek

Fredag 3 november kl. 16.00 
Spökvandring. Kom och höstpyssla 
under lovet.

Fristads bibliotek

Torsdag 2 november Bookigami

Kl.10.30–12 för barn från 8 år

Kl. 16–17.30 för barn från 8 år och 
vuxna.
Vik en igelkott eller något annat fint 
av en bok. Föranmälan till biblioteket.

Göta bibliotek

Tripspromenad hela lovveckan.

Hässlehus bibliotek

Tisdag den 31 oktober kl. 15.00

Spökvandring med biblioteksgasten 

Kristinebergs bibliotek

Torsdag 2 november kl. 15–17

Torsdagsträff med Harry Potter-tema
Maskerad med Harry Potter-tema. 
Kom och ta reda på ditt elevhem, 
få ditt brev från Hogwarts och delta 
i massor av roliga Harry Potter-
aktiviteter! Vi bjuder på te och 
marmeladmacka! Du får gärna 
komma utklädd! Från 6 år med vuxen

Norrbyhuset

Måndag 30 oktober kl. 17.00 

Spökvandring. Skyltning med 
spöktema under veckan.

Sandareds bibliotek

Onsdag 1 november kl. 10.00

Spökjakt under hela veckan.
Det spökar på biblioteket.
Vi berätta spökhistorier. 6 år och 
uppåt.

Sjöbo bibliotek

Torsdag 2 november  
kl. 9.00 och 10.00 

Läskig tipspromenad med Biblioteks-
gasten. För barn från 7 år. 
Anmälan till Sjöbo bibliotek behövs 
senast 31 oktober.
Fredag 3 november kl. 10.00 

Sagostund för barn från 3 år.

Trandaredsbibliotek

Tisdag 31 oktober kl. 11.00

Harry Potter-firande!
Lyssna till högläsning och fyll i 
målarbilder från Harrys magiska 
värld! Även Harry Potter-quiz med 
priser, utställning och pyssel under 
hela lovet För barn fr 9 år och uppåt. 
Föranmälan till biblioteket.

Viskafors bibliotek

”Spela” läsbingo under lovet!

Kom och hämta en bricka på Viskafors 
bibliotek, senast den 30 oktober.
6 november kl. 15-16 (måndagen 
efter lovet).
Ta med brickan och tävla om fina 
priser.

Under lovet har vi pysselbord och 
boktips, allt inom temat Nordiska 
väsen

BIBLIOTEKEN I BORÅS STAD


