Sommarlov på Sätra bibliotek
För dig som är 6-15 år
Varje dag kan man: Pyssla, spela schack och andra spel, anmäla sig till Sommarboken. Varje månad finns en ny tävling med fina priser!
Trolleri! Torsdag 15 juni
Kl. 13.00 Kom och se Trollkarlen Gabriels magiska show som är full av
överraskningar! Den innehåller rolig musik, buktaleri med dockan Eddie och
självklart en massa trolleri.
Kl. 14.15 Trolleriskola med Trollkarlen Gabriel. Här får du lära dig och
prova på några av trollkarlens tricks. För dig som är 7-12 år. Max 15 personer.
Biljett hämtas på biblioteket.
Teckna serier! Torsdag 29 juni kl. 13-15
Lär dig att teckna serier med Olivia Skoglund som är serietecknare från Gävle.
För dig som är 8-12 år. Alla som är med får ett startkit med ritsaker. 10 platser,
kom i tid!
TV-spel! Torsdag 6 juli, 13 juli, 20 juli och 27 juli kl. 16-18
HTC Vive! Fredag 7 juli och 14 juli kl. 13-15.30
Kliv in i den virtuella världen! Kom och prova HTC Vive i samarbete med
escapeVR och GävleDala e-sportförening.
Var med på Pokémon-jakt! Tisdag 18 juli kl. 13-18
Tävla om fina priser.
Pyssel med Alex! Fredag 21 juli och 28 juli kl. 13-15.30
Gör en egen pop-up-saga av gamla böcker och bilder!
Läskollo! Onsdag 9, torsdag 10 och fredag 11 augusti
Vill du träffa en författare? Gillar du att läsa och prata om böcker? Var i så fall
med på läskollo! Du får träffa författaren Camilla Lagerqvist! För dig som är 10
år eller äldre. 12 platser. Anmäl dig senast 19 juli till Sätra bibliotek
satrabibliotek@gavle.se eller ring 026-17 94 74. Du är med alla dagarna.
Anmälan är bindande, du kan inte ändra dig. Hör av dig till biblioteket om du
vill veta mer om läskollot och få exakta tider.
Jagad av en T-Rex! Fredag 18 augusti kl. 11.00
En svängig musikföreställning om dinosaurier för hela familjen. Pappa Kapsyl
spelar sina låtar och filosoferar om tyrranödlor, långhalsar och klubbsvansar
tillsammans med publiken. Hur hade det varit om dinosaurierna funnits idag?
För barn 6-8 år med förälder. Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 1
juni. Det går också bra att ringa och lägga undan biljetter. OBS Alla ska ha biljett.

Öppettider: måndag 10-16, tisdag 13-19, onsdag 10-16, torsdag 13-19,
fredag 13-16.

Sätra bibliotek
Tel. 026-17 94 74

