
Upplev kulturen i Luleå med ditt lilla barn  

– tillsammans med familjer från när & fjärran

Program för föräldralediga - våren 2019

Det är är till för dig som är föräldraledig och sugen på att uppleva kultur i Luleå
tillsammans med andra föräldrar och barn.

Vid elva tillfällen, med start december 2018, kan du och ditt barn få uppleva  
skapande i konsthallens ateljé, scenkonst för barn, babysång, babyrave med mera!

Anmäl dig inför varje aktivitet
Det är helt gratis, men begränsat antal platser. Anmäl dig därför inför en aktivitet till 
Aron på SMS: 070-310 62 05. 

Hjärtligt välkommen!

Obs! Glöm ej att anmäla dig till Aron på SMS: 070-310 62 05. 
Vi kontaktar dig med info inför varje evenemang

Babysång med fika
Onsdag 19 dec kl. 10–11,  
Lilla salen
Sjung med ditt barn. Träna rörelse, 
språk och melodi! Vi fikar tillsammans.

Konstworkshop Baby
Torsdag 10 jan kl. 10–11,  
Konsthallen
Vi blandar färger med fingrarna och  
gör avtryck med tå eller fot.  
OBS! Ombyte och handduk är bra att ta med!

Babysång i Bibblo
Onsdag 23 jan kl. 14-14.30, Biblioteket 
Sång & rörelser tillsammans med Mirjana Petrova.

Sagoläsning + Baby-konst
Tisdag 19 feb kl. 10–11,  
Biblioteket
Först får vi lyssna till en saga,  
sedan målar vi tillsammans.

Babyrave 
Fredag 22 mars kl. 11–12, 
Biblioteket
Kom och dansa med ditt barn. 
Vi bjuder på popcorn.  

Babysång i Bibblo
Onsdag 6 feb kl. 14-14.30, Biblioteket 
Sång & rörelser tillsammans med Mirjana Petrova.

Alla aktiviteter  

är på Kulturens 

hus, förutom  

6 mars på  
Hägnan.

Babysång med fika
Onsdag 10 april kl. 10–11,  
Lilla salen
Sjung med ditt barn. Träna rörelse, 
språk och melodi! Vi fikar tillsammans.

Konstworkshop Baby
Torsdag 25 april kl. 10–11,  
Konsthallen
Vi blandar färger med fingrarna och  
gör avtryck med tå eller fot.  
OBS! Ombyte och handduk är bra att ta med!

Pyssel, sagovandring &  
brödbak på Hägnan
Onsdag 6 mars kl. 11–14,  
Hägnan
Vi bakar eget bröd i bagarstuga,  
pysslar och går på sagovandring.
Obs! Vi samlas 10.00 i Kulturens hus och åker buss 
tillsammans till Hägnan.

Föreställning: Rundgång
Fredag 10 maj kl. 11 & kl. 13  
Lilla salen
Dansföreställning som inbjuder till  
att utforska rörelse och rum med  
din baby.

Babysång med fika
Måndag 20 maj kl. 10–11, Lilla salen
Sjung med ditt barn. Träna rörelse, språk och  
melodi! Vi fikar tillsammans.

Vänd för 
att se alla 

aktiviteter!

Så här funkar ”Föräldralediga Kulturvänner”

Arrangörer Med stöd av


