
BARNBOKSDAG
5.10.2019 kl. 11-15

PROGRAM (ÄNDRINGAR MÖJLIGA)

Pågår hela dagen:  

• Rosebuds pop-up barnboksbutik i nedre hallen. Möt också den lilla Mullvaden!
• Pop-up barnboksbibliotek i utrymmet Ombudsman på 2:a våningen. Låna böcker 

med dig hem! Arrangörer: Helmet biblioteken och Nordisk kulturkontakt. 
• Utställning med kandidaterna för Nordiska rådets pris i övre hallen. Bekanta dig med 

de mest intressanta böckerna och aktörerna inom litteratur för barn, unga och vuxna, 
film, musik och miljö i Norden! 

• Den älskade illustratören Matti Pikkujämsäs färgstarka värld i Hanaholmens galleri, 
2. vån.

• Barnvänlig lunchbuffé smaksatt med dikter i restaurang Johannes på 2:a våningen! 
Njut av nordisk närproducerad mat med Pelle Svanslös födelsedagstårta som efterrätt!

• Hanaholmens Poesibuss kör kostnadsfri skytteltrafik mellan Björkholmens 
metrostation och Hanaholmen hela dagen mellan kl. 11 till 15. Njut av en litterär resa 
i miniformat!

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo 

www.hanaholmen.fi



Upplev, se och gör själv: 

kl. 11.00

kl. 11.30

kl. 12.00

kl. 12.30

kl. 13.00

kl. 13.30

kl. 14.00

OBS!
kl. 14.25

kl. 15.00

• Barnoperan Väinö & Vickan. Ett litet smakprov i auditoriet Celsius, 2:a vån. 
(längd: 20 min)

• Skapa din egen planet! Rymdpyssel av Aalto Junior ordnas med start varje jämt 
klockslag i utrymmet Skiftnyckel, 2:a vån.  

• Facklitterära författare för barn: Markus Hotakainen och Laura Ertimo berättar 
om sina böcker. Finns det vatten i rymden? Vad består jorden av? Vad är 
asteroider? Kom och fråga!

• Möt Pelle Svanslös i övre aulan! Pelle Svanslös födelsedagstårta serveras som 
efterrätt i restaurang Johannes. Välkommen att fira den 80-åriga katten! 

• Skapa din egen planet! Rymdpyssel av Aalto Junior i utrymmet Skiftnyckel,  
2:a vån. 

• Välkommen till björnen Murs skog och plantera din egen gran! Under 
skogsworkshopen av Kaisa Happonen och Anne Vasko får barnen bekanta sig 
med björnen Mur i utrymmet Blixtlås, 2:a vån.

• Dikter för de allra minsta: möt författarna Annika Sandelin och Henrik 
Huldén, som högläser sina dikter på svenska ur versboken Liten! Plats: scenen 
Författaren på hyllan, 1:a vån. 

• Möt Pelle Svanslös i övre aulan! Pelle Svanslös födelsedagstårta serveras som 
efterrätt i restaurang Johannes. Välkommen att fira den 80-åriga katten!

• Vad hände med Nelson Tigertass? Möt författaren Lena Frölander-Ulf och 
översättaren Jaana Nikula på scenen Författaren på hyllan, 1. vån. 

• Välkommen till björnen Murs skog och plantera din egen gran! Under Kaisa 
Happonens och Anne Vaskos skogsworkshop får barnen bekanta sig med 
björnen Mur i utrymmet Blixtlås, 2:a vån.

• Skapa din egen planet! Rymdpyssel av Aalto Junior i utrymmet Skiftnyckel, 2:a 
vån. 

• Dikter för de allra minsta: möt författaren Johanna Venho som högläser dikter 
på finska ur versboken Lorulahja! Plats: scenen Författaren på hyllan, 1:a vån. 

• Alfons Åberg uppträder på svenska i auditoriet Celsius, 2. vån.! (Längd: 35 min)
• Mamma Mu och Kråkan på nya äventyr! Läses på finska av skådespelaren Petra 

Frey. Författaren på hyllan, 1. vån.
• Möt Pelle Svanslös i övre aulan! Pelle Svanslös födelsedagstårta serveras som 

efterrätt i restaurang Johannes. Välkommen att fira den 80-åriga katten! 

• Skapa din egen planet! Rymdpyssel av Aalto Junior i utrymmet Skiftnyckel,  
2:a vån. 

• Ungdomslitteratur på norska: Möt Jon Øystein Flink, som berättar om sina 
böcker på norska, på scenen Författaren på hyllan, 1:a vån. 

• Alfons Åberg uppträder på finska i auditoriet Celsius, 2:a vån! (Längd: 35 min)
• Möt Pelle Svanslös i övre aulan! Pelle Svanslös födelsedagstårta serveras som 

efterrätt i restaurang Johannes. Välkommen att fira den 80-åriga katten! 

• Barnboksdagen slutar. Du kan åka vår kostnadsfria poesibuss till Björkholmens 
metrostation. Trevlig resa! 


