IT-Center
Fackbiblioteket Engelbrektsgatan 3-5, plan 1
16.00–18.00
Programmera en Bluebot
Golvrobot som kan styras från en surfplatta eller
dator.
18.00–20:30
Tipspromenad - Sant eller falskt
”Ska du uppge ditt BankID om en person ringer dig
och sägs vara från banken?”
19.00–21.30
Kom igång med Instagram
Skapa ett konto, lär dig hur du laddar upp bilder
och dela med vänner och familj.
30 minuter. Start kl. 19.00, 20.00 och 21.00.
Fackavdelningen
Fackbiblioteket Engelbrektsgatan 3-5, plan 1
16:00–20:00
Visningar av Raritetskabinettet
Utställning av Stiftsbibliotekets äldre samlingar.
Visning kl. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, och 20.00.
16:00–22:00
Bokförsäljning
Hundratals utgallrade böcker och andra medier finns
att köpa billigt. Passa på!

Dela med dig av
din kulturnatt

#bibblan
#bookface
#Mariokart
#bokquiz
#Lördagsbubbel
#stickface
#levandemusik
#bästastället
#kärlek
#nystylad
#bokförsäljning
#Tyckombiblioteket
#kulturnatten2018
@vasterasbibliotek

Med reservation för ändringar.
Under Kulturnatten kommer normal service
och ordinarie verksamhet att vara begränsad.
Det kan komma att vara begränsad åtkomst till
reservationer och annan media.

16.00–22.00
•

Tyck om biblioteket

•

Bokförsäljning

•

Bli stylad

•

Ansiktsmålning

•

Prova skuggfigurer

•

Programmera en Bluebot

•

Poesiskola

•

Lördagsbubbel

•

Kom igång med Instagram

•

Mario Kart

•

Västerås musikklasser

•

Rock Everybody

•

Bok-quiz

•

Stella Gustin

•

Spela med Sverok Mälardalen

•

Boktipsmaraton

•

Tipspromenad

•

En skata gick på en gata

•

Visningar av Raritetskabinettet

•

Bokträff på arabiska

•

Inspiration

•

Fika på biblioteket

•

Skoj på barnavdelningen

•

Folkdansuppvisning

•

Två systrar tolkar Kjell Höglund

Torget
Tegelhuset, Biskopsgatan 2, plan 1

Skönlitterära avdelningen
Tegelhuset, Biskopsgatan 2, plan 2

16.00–18.00
Prova skuggfigurer
Lär dig göra roliga skuggfigurer. Lampa finns, du tar
med dina händer.

16.00–22.00
Inspiration
Strosa runt bland bokhyllorna och se vad
personalen har hittat på.

17.00–18.00
Ansiktsmålning
Bli ansiktsmålad av elever vid
hantverksprogrammet
från Hahrska gymnasiet.

18.00–18.30
Västerås musikklasser
År 9 och NOfALKUM bjuder på ett blandat och
underhållande program.

18.00-19.00
Bli stylad
Bli stylad för kvällen av frisörer och stylister
från Hahrska Gymnasiet.

18.30–19.00
Boktipsmaraton
Vi laddar upp, stretchar stämbanden och boktipsar
oss genom 1900-talet.

Hörsalen
Tegelhuset, Biskopsgatan 2, plan 1

19.00–19.30
Bok-quiz
Är du en fena på böcker? Testa dina kunskaper mot
andra i vårt bok-quiz.

16.30–17.30
Mario Kart
Utmana varandra eller personalen i ett fartfyllt tvspel.

19.30–20.00
Poesiskola, drop-in
Hur läser man poesi? Finns det regler?
Vår lyrikexpert Gunnel guidar dig
OBS! Tranströmerrummet

17.30–19:30
Tyck om biblioteket
Besök vår interaktiva utställning och träffa en
bibliotekschef.

20.30–21.00
Folkdansuppvisning
Västerås Folkdansgille visar traditionella folkdanser
och uppställningsdanser.
21.30–22.00
Rock Everybody fyller 5
Svängigt och körsång-glatt med jubilerande Rock
Everybody, lett av Lars Jauring.
Barnavdelningen
Tegelhuset, Biskopsgatan 2, plan 1

20.00–20.30
Stella Gustin sjunger jazz och soullåtar
Stella Gustin och hennes band framför egna
tolkningar av jazz och soullåtar.
21.00–21.30
Två systrar tolkar Kjell Höglund
Anna Lundin och Lina Berglund framför låtar
ur Kjell Höglunds stora musikskatt.
Café Bullar & Böcker
Gången till fackbiblioteket, plan 2
16:00–22:00
Fika på biblioteket
Stanna upp och ta en liten paus.
Ta en fika i bibliotekets mysiga café.

16.00–22.00
Skoj på barnavdelningen
Håll utkik efter annat skoj bland hyllorna. Mysterier
för stora och små.
16.30–17.00
Lördagsbubbel
Fredagsbubbel – på en lördag! Sagolek,
dans och sång för 2–5-åringar.
OBS! i sagoskogen.
17.00–17.30
Bokträff på arabiska
Bokprat, pyssel och sång med Nesreen.
För barn 5 till 12 år.
17.30–18.00
En skata gick på en gata
Skuggteaterdikter för alla 3-8 år av och med
bokbusspersonalen.
OBS! i sagoskogen.
18.00–22.00
Spela med Sverok Mälardalen
Gillar du spel? Testa på spelhobbyn tillsammans
med lokala spelföreningen.

