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Lilla TellUs 2019 - barnboksfestival

Besök Nallesjukhuset

Hela dagen -äppelbokhyllan

Har Nalle ont i halsen? Eller Kaninen
värk i örat. Ta med dina gosedjur
till Nallesjukhuset så undersöker vi
dem. Kanske är det dags för ett stick
i fingret?

BARNBOKSFESTIVAL

FREDAG 29 NOVEMBER KL 10 – 17

Emma Stockman - Rebecka Jonsson

PÅ LINKÖPINGS STADSBIBLIOTEK

KRAK

TAKEL

Normkreativ sagostund
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3-6 år

kl 10.00 - 10.30 -stora scenen

En tokig, rolig och sevärd teaterpjäs
för barn i alla åldrar.
Hellsing teatern

Strive Dance Studio

kl 10.45 - 11.00 -stora scenen

Peppar och inspirerar till läsning
med sin dansshow!!
Strive Dance Studio

Det tutar och blinkar

Kom och lyssna på en ny version av
sagan om den starka och modiga
Askungen!
Olika förlag

Alfred Upptäckaren

6-9 år

kl 13.20 - 13.35 -stora scenen

Lär känna Alfred Upptäckaren, den
finurliga vetenskapspojken som
med sitt multiverktyg upptäcker
hur vardagliga saker fungerar - och
förklarar spännande upptäckter som
lett till Nobelpriset.

kl 11.00 - 12.00 -stora scenen

Sonja Rundgren

Johan Anderblad bjuder på sin interaktiva familjeshow om fordon, Bojan
och läsinspo!

Kamishibai - japansk barnteater

Johan ’bolibompa’ Anderblad

Sagostund! I havets djup är
allting blått

Hela dagen

Hjälp oss rädda energi och bli en
energihjälte!
Lejonfastigheter

kl 13.30 - 14.00 -barnadelningen

Japansk berättarteater om en
hungrig larv. Alla barn kan vara
med! Efteråt pratar vi om larver och
fjärilar tillsammans.
Karin Sohlgren

kl 11.00 - 11.20 -barnadelningen

Rabén & Sjögren pysslar
Hela dagen

Pyssel och tipspromenad.
Rabén & Sjögren
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kl 13.00 - 13.20 -barnavdelningen

Krakel Spektakel

Bli en energihjälte!

JO
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På Lilla TellUs är det fullt av skojiga, kluriga, pyssliga och mysiga saker att
göra för hela familjen och matnyttiga, lärorika och intressanta programpunkter
för föräldrar, blivande föräldrar, pedagoger, förskollärare och lärare.
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Berit älskar Russin

D

3-6 år

kl 13.40 - 13.55 -stora scenen

Berit älskar Russin är en kärlekssaga
med stora känslor: kärlek, sorg, ilska
och glädje. En bok som tar barnets
känslor på allvar. Författaren Annica
Hedin berättar om sin hyllade bok.
Annica Hedin

Barnfotografering
Hela dagen

Kostnadsfri proffsfotografering av
bebisar, barn, syskon och familjer. I
mån av utrymme, anmälan på plats.
Sandra Lekander,
Sugarcrisp Pictures

Världen är världen,
eller är den?
Hela dagen

En utställning om kartor och världen.
Martin Ackerfors

Sagostund! Sniffa med siffror
kl 11.00 - 11.20 -barnadelningen

Sniffa på den första matematiken
med matte Ma och Tiken! Upptäck
siffrornas magi tillsammans med en
hund och en matte fulla av äventyr
och lek. De funderar på hur siffror
och tal hänger ihop, till havs och på
land, inne och ute, hela året runt.
Överallt och närsomhelst finns matematiken.

Allt är stort, utom jag. Jag är så liten
att jag inte märks. Inom mig brinner
en önskan. Jag vill bli stor - större störst!
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Träffa polisen
Hela dagen

Kom och träffa en polis och titta in i
hans polisbil!
Polisen

Sarah Vegna och Maya Jönssond

Pirre och vänner

kl 13.00 - 13.15 -stora scenen

Följ med Pirre och vänner på äventyr
bland isflak och pingviner!
Smultron förlag

Språkstimulering
Äppelhyllan, Språkpiller och
annat från biblioteket!
kl 14.00 - 14.25 -stora scenen

Anna Fahlbeck, nyligen mottagare
av priset Guldhatten, berättar om
sitt arbete med språkstimulering för
små barn.
Anna Fahlbeck

Hur funkar läsappen
Polyglutt?
Hela dagen

Lär mer om
den språkutvecklande
appen.

Hur påverkas små barns
språkutveckling av vårt
skärmbeteende?

kl 14.30 - 15.00 -stora scenen

Våra barn växer upp i en ny digital
värld, där mobiler och surfplattor är
något de och deras föräldrar använder dagligen. Påverkar detta det
lilla barnets språkutveckling och i
så fall varför och hur? En föreläsning
med Anett Sundqvist, Legitimerad
logoped och Biträdande Professor i
Psykologi.
Anett Sundqvist

Böcker för förskolan

kl 15.00 - 15.30 -stora scenen

Rabén & Sjögren presenterar böcker
för förskolan och hur du som pedagog kan använda dem för språkstimulering i vardagen.
Jenny Edh Jansen - Annica Hedin

Projekt Bokstart i Linköping
kl 15.30 - 16.00 -stora scenen

Vad gör Linköpings bibliotek för
att öka läsningen för barn i Berga?
Projekt Bokstart är en samverkan
mellan Linköpings stadsbibliotek
och Familjecentralen i Berga.

Ballongprinsessan
Hela dagen

Möt Ballongprinsessan
som skapar magiska
ballongdjur.
Maria Byqvist

Emma Menahem - Kristina Kollerud
Nilsson

Författarbesök: Lisen Adbåge
kl 16.00 - 16.30 -stora scenen

Prisbelönta Lisen Adbåge berättar
om tankeprocesser och genomförande bakom sin senaste bok Dom som
bestämmer.
Lisen Adbåge

Bornholmsmodellen
ORIGINALET
fyller 25 år

Välkomna :)

Hela dagen

Lär dig mer om Bornholmsmodellen och varför den tillämpats som
språkutvecklingspedagogik för
svenska barn i 25 år!
Gustav Wallin

Mer info och fullständigt program:

www.tellus.link

