Sommarlov på Andersbergs bibliotek

Trolleri! Fredag 16 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.
OBS på Helges.
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. Biljett hämtas på biblioteket av vuxen.
Teckna serier! Fredag 30 juni kl. 13-15
Lär dig att teckna serier med Olivia Skoglund som är serietecknare från Gävle. För dig som är 8-12 år. Begränsat antal platser,
kom i tid!
HTC Vive! Fredag 21 juli och 28 juli kl. 13-15.30
Kliv in i den virtuella världen! Kom och prova HTC Vive i samarbete med EscapeVR och GävleDala e-sportförening.
Jagad av en T-Rex! Torsdag 17 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, av vuxen. Det går också bra att ringa och
lägga undan biljetter. OBS Alla ska ha biljett.
Kalasdag! Fredag 18 augusti
Fika, ansiktsmålning, deckartävling, utställning och prisutdelning
av vinnaren i fototävlingen m.m.
Man kan också: Pyssla, spela schack och andra spel, och anmäla sig till Sommarboken.
Varje månad finns en ny tävling med fina priser!
Delta i vår fototävling: Sommar i Andersberg!
Fota din bästa sommarbild i Andersberg, och mejla den med ditt
namn, adress och telefonnummer till oss:
Andersbergsbibliotek@gavle.se
Sista tävlingsdag 31 juli, ålder 10-15 år får delta.
Vinnaren kommer att få sitt pris på kalasdagen 18 augusti.
Din bild kan komma ställas ut på biblioteket.

1:a pris : en iPad mini!

ANDERSBERGS BIBLIOTEK / 026-172462

