Vinterferie i Børnebiblioteket
BALLERUP BIBLIOTEK
VINTER-OL I BØRNEBIBLIOTEKET
Vi leger VINTER-OL i børnebiblioteket.
Vind en medalje i vores nyskabende OL-disciplin ”Find
flag fra hele verden”. Prøv vores fantastiske fotoudfordring og tag et foto af din ven, din mor eller din
fætter som verdens sejeste ski-hopper.
Lav flotte flag i krea-hjørnet (forbehold for corona-restriktioner) Kan vi nå at lave alle verdens flag i løbet af
vinterferien? Husk: Vi har også masser af dejlige bøger
om OL, sport og flag!
Lørdag den 12. februar til lørdag den 19. februar
på Ballerup Bibliotek. Gratis - bare mød op
BESØG BALLERUP BØRNEBIBLIOTEKS STORE
UDSTILLING: UNIVERSET
Se vores stjernehimmel og lær om stjerner, galakser og
planeter. Prøv vores hjemmelavede stjernekikkert og se
om I kan få øje på Karlsvognen.
Lørdag den 12. februar til lørdag den 19. februar
på Ballerup Bibliotek. Gratis - bare mød op
VÆV EN BOG
Væv en sjov figur på et stykke pap. På denne workshop
skal du selv lave væven, lime en flot baggrund på, sætte
trend op og væve en lille figur. Det kan være Vitello,
Pippi Langstrømpe, Harry Potter eller en anden sjov
børnebogsfigur. Du kan også finde på din egen figur.
Væver og tidligere bibliotekar Eva Press hjælper os i
gang. Familier og børn fra 9 år.
Mandag den 14. februar kl. 11-13.30
på Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.

TEGNESERIEWORKSHOP
– LAV DIN EGEN TEGNESERIE
Vores gæsteunderviser er tegneserietegner Lars
Kramhøft, der bl.a. står bag ”Frankenstine” og ”Noget
frygteligt er altid lige ved at ske”, som vandt Pingprisen
for årets bedste danske tegneserie. Med hjælp fra Lars
kan du prøve kræfter med at skabe din egen tegneserie. Mest for børn/unge fra ca. 12 år og op.
Tirsdag den 15. februar og onsdag den 16. februar
kl. 10–13 på Ballerup Bibliotek. Gratis billetter

MAKERSPACE
PRINT, BOGBINDING OG TEGNESERIEHÆFTER
Makerspace arbejder med print og bogbinding i vinterferien. Kom og vær med til at binde bøger i fine omslag,
samle fotobøger og tegneseriehæfter. Du vil også have
mulighed for at printe værker ud på lærred, lave plakater eller små feriebilleder på fotopapir.
Alle hverdage + lørdag i uge 7 kl. 10-14.
Ballerup Bibliotek, Makerspace
Alle er velkomne – bare kom forbi

SKOVLUNDE KULTURHUS

VINTERFERIE I BØRNEBIBLIOTEKET

SNOBRØD, HISTORIER OG KREA
I uge 7 er der masser af aktiviteter for hele familien i
Skovlunde Kulturhus.
Tirsdag og onsdag er der bål, snobrød og gode historier
i Byhaven kl. 14.30-17.
Og så er der torsdagskrea, også kl. 14.30 -17. Hvad vi
finder på af kreaaktiviteter, ved vi ikke endnu, men kom
og hyg med os.
Gratis – bare mød op.

KULTURHUS MÅLØV
HISTORIER FRA FJERNE LANDE
– ET FAMILIEARRANGEMENT
Vi skal høre historier om flag og andre lande. Vi skal
også tegne flag selv og lave en flagguirlande. Måske får
vi tid til at lave en flaskepost.
For familier og børn fra 3-8 år
Mandag den 14. februar kl. 11-12 i Kulturhus Måløv
Tilmelding til Betina Falsing på mail: bfal@balk.dk eller
mobil 4175 0072
KENDER DU ALLE FLAG I VERDEN?
Lav flotte flag i krea-hjørnet (forbehold for coronarestriktioner). Kan vi nå at lave alle verdens flag i løbet
af vinterferien?
Alle dage i vinterferien i Kulturhus Måløv,
Gratis - Bare mød op

Vi tager forbehold ved corona

Læs mere om arrangementerne og få billet på bib.ballerup.dk eller på biblioteket.
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