negel
Barnteater S

0
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ptember kl 13
Lördag 25 se
Kulturhus
Freja, Skövde

En överraskande teaterupplevelse om att följa sin
nyfikenhet och övertygelse, och att inte låta sig
nedslås, att växa och våga upptäcka världen!
Begränsat antal platser.
Gratis biljett finns att hämta på Stadsbiblioteket från
den 18/9 eller ring på telefonnummer 0500-49 80 70.

akt
Instrumentj n
la
på Musiksko

The Red Pants Show
.00

- 15
ober kl 13.00
Lördag 16 okt
rfabrik
Skövde Kultu

Kom till Musikskolan och upplev våra instrument!
Gå en tipspromenad och hälsa på hos våra lärare.
Konsert med lärarorkestern utlovas också!
Föranmälan krävs. Du hittar mer info på
kulturiskovde.se/kulturfabrik

Barnteater Sagan om Vanten

Vi bygger styltor
Lördag 2 oktober kl
13.00 - 16.00
Helénsparken Skövde

Vi bygger och lär oss gå på styltor tillsammans
i Helénsparken.
Ingen föranmälan, vi håller på så länge materialet
räcker!
Samling vid Helénstugan.

Filmvisning

ber kl 11.00
Lördag 9 okto
rhus
Skövde Kultu

Filmtajm för barn från 7 år och uppåt!
Vi visar filmen Djuragenterna på Biograf Odeon.
Roliga djur, snärtiga repliker och mycket action i
detta spännande familjeäventyr!
Boka plats på telefonnummer 0500-49 80 99
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Lördag 23 oktober kl 13.00
Biograf Odeon, Skövde Kulturhus
Barnteaterföreställning med Maria Apelmo.
Rysk folksaga berättad med levande musik. Maria
spelar både flöjt, klarinett och bastuba!
Passar barn mellan 3 till 6 år.
Begränsat antal platser. Gratis biljett finns att hämta
på Stadsbiblioteket från den 16/10 eller ring på
telefonnummer 0500-49 80 70.

Lördag 13 november kl 14.00
Stöpens gymnastiksal

I cirkusföreställningen ”The Red Pants Show” får vi
följa Philo och Felix på deras akrobatiska resa mot
att få hissa flaggan, de röda byxorna i deras eget
universum. Färden är full av
våghalsiga balansakter, musik,
humor och hänförande samarbete.
Från 4 år och uppåt.
Gratis biljetter finns att hämtas på biblioteket i
Stöpen eller ring och boka på 0500-49 80 70
I samband med föreställningarna erbjuds
Prova-på-Cirkus! Inga förkunskaper krävs
Prova på tilfället pågår i 20 min/grupp
mellan kl 14.45-16.45. Max antal per grupp är 20
barn och först till kvarn principen gäller.

Barnteater Nasse hittar en stol

tmuseet
KIDS @ kons

- 14.00
ober kl 13.00
kt
o
30
ag
rd
Lö
urhus
, Skövde Kult
Konstmuseet

Kom och upplev konsten tillsammans med våra
publikvärdar på konstmuseet.
Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma!

Lördag 20 november kl 13.00
Biblioteket, Skövde Kulturhus
Björnen Nasse ser något han aldrig har sett förut.
En stol!
Välkomna till en familjeföreställning där vi
undersöker tillsammans med publiken vad Nasse
har hittat.
Passar barn från 3 år och uppåt. Begränsat antal
platser. Gratis biljetter finns att hämta på
biblioteket från 13/11 eller ring på 0500-49 80 70.
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KIDS @ konstmuseet

Lördag 27 november
kl 13.00 - 14.00
Konstmuseet, Skövde Kulturhus
Kom och upplev konsten tillsammans med
våra publikvärdar på konstmuseet.
Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma!

25
sep
02
okt

Barnteater Snegel
Skövde Kulturhus
Vi bygger styltor
Helénsparken Skövde

09
okt

Djuragenterna på biograf Odeon
Skövde Kulturhus

16
okt

Instrumentjakten på Musikskolan
Skövde Kulturfabrik

23
okt

Barnteater Sagan om vanten
Skövde Kulturhus

30
okt

KIDS@ Konstmuseet
Skövde Kulturhus

13
nov

Cirkus The Red Pants Show
Stöpens gymnastiksal

Kulturkul är Kultur i Skövdes program för
barn och unga. Läs mer om oss på vår
hemsida.

20
nov

Barnteater Nasse hittar en stol
Skövde Kulturhus

www kulturiskovde.se

27
nov

KIDS@ Konstmuseet
Skövde Kulturhus

Julpyssel på kulturfabriken
Lördag 4 december kl 12.00 - 16.00
Skövde Kulturfabrik
Kom i julstämning med oss!
Vi testar olika sorters traditionellt julpyssel i
Skaparverkstan.
Ingen föranmälan krävs.

KULTURKUL
Skövde Kulturhus

Skövde Kulturfabrik

Trädgårdsgatan 9

Rådmansgata 28

0500-49 80 99

0500-49 83 21

@skovdekulturhus

@skovdekulturfabrik

Skövde Kulturhus

Skövde Kulturfabrik
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4

dec

Kulturkul
Hösten 2021

Julpyssel
Skövde Kulturfabrik

Alltid på en lördag och alltid kostnadsfria!
Kontakt: Skövde kommun, 0500-498000
Med reservation för ändringar
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