
Sommer
2021

Biblioteket 
Arrangementer for børn



Sommerbogen 2021
 
Brug din sommerferie på at læse gode bøger og deltag i Sommerbogen. 
Læs fem bøger, kryds dem af på bingopladen og få en bog i præmie. 
Hvis du slet ikke kan stoppe med at læse igen, så udfyld hele pladen, 
og vær med i lodtrækningen om en ekstra gave. 
 
Hent og aflever bingopladen på dit lokale bibliotek.

 

 

 

Alder 6 - 16 år 
Varer 11.6.21 - 21.8.21
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Biblioteket Sønderborg 
Tirsdag 29. juni kl. 13.00

Teater Faster Cool opfører

Ballonrejsen
Mød drengen og hans franske tante, 
som sammen rejser ud i hendes  
luftballon.  
Hun er vild og nysgerrig på verden  
og deler eventyrlysten med ham.  
 
De kommer vidt omkring:  
Afrika, månen og måske hjem igen? 
 
Der er både musik, eventyr og  
teknisk snilde i dette skønne  
dukketeater. 

 

 
Alder 3 - 8 år 
Varer 40 min

Billetter fra 9.6.21
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Biblioteket Nordborg   
Mandag 5. juli kl. 10.00
Biblioteket Gråsten
Tirsdag 6. juli kl. 10.00
Biblioteket Sønderborg 
Fredag 9. juli kl. 10.00 

Sommermusik 
Tag familien under armen, kom på biblioteket og få rørt sangstemmen,  
når børnebibliotekaren Karla spiller op til sommermusik.  
Sammen synger vi gode sange og kommer i sommerhumør.   
Alder 0 - 6 år 
Varer 45 min
Billetter fra 9.6.21



Biblioteket Gråsten 
Torsdag 8. juli kl. 13.00

Teater Don Gnu opfører

To mænd og en planke
Der er fuld knald på, når de to elskelige gutter DON og GNU, kæmper med og mod  
hinanden om at få planken på plads.

En forestilling fyldt med masser af rå fysik, skæve stunts, jack-ass styrkeprøver,  
tå-krummende pinligheder og yderst charmerende mænd i sandaler.

Forestillingen foregår udendørs, medmindre det regner.

 
Alder 0 - 99 år 
Varer 30 min

Billetter fra 9.6.21 5



Biblioteket Sønderborg
Tirsdag 13. juli kl. 10.00

Med bamse på ferie
Bamse er børnenes bedste ven, og skal 
da med på ferie.  
Tag bamse med på biblioteket, hvor I 
denne dag kan prøve en masse sjove 
og hyggelige ting sammen.

Alder 3 - 6 år 
Varer 1½ time

Billetter fra 9.6.21

 
Multikulturhuset, Børnebiblioteket 
Tirsdag 28. marts kl. 10  

Babykoncert med Babybandet
Der er fuld gang i den, når Babybandet spiller salen op. Sangene er særligt komponeret 
til babyer, og der er både vilde og stille sange. Der er plads til at danse og rokke med til 
musikken.

Alder: 0 - 99 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 8.3.18
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Biblioteket Hørup
Torsdag 29. juli kl. 11.00 
 
Teater Brændende Kærlighed opfører
Birdy 
Manager og operaelsker Sibelius  
Vogelfreud gør sig klar til at præsentere 
sangfuglen MISS BIRDY.  
Publikum er på plads. Så er vi klar.  
Men nej, fuglen er væk, hvad gør han nu? 
 
Forestillingen foregår udendørs, med 
mindre det regner. 
 

Alder 5 - 99 år 
Varer 30 min

Billetter fra 23.6.21



 
Multikulturhuset, Børnebiblioteket 
Tirsdag 28. marts kl. 10  

Babykoncert med Babybandet
Der er fuld gang i den, når Babybandet spiller salen op. Sangene er særligt komponeret 
til babyer, og der er både vilde og stille sange. Der er plads til at danse og rokke med til 
musikken.

Alder: 0 - 99 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 8.3.18

Forfatterskole i uge 31 
Mandag 2. til fredag 6. august 
Alle dage fra kl. 10.00 - 14.00

Elsker du at læse og skrive og har du lyst til at dele det med andre?  
Så er sommerens forfatterskole stedet for dig. 

Årets forfattere og undervisere er Katja L. Berger og Charlotte Lerche.  
De vil have fokus på at lave sjove skriveøvlser og lære dig stærke plot-twists

Det bliver hyggeligt, lærerigt og inspirerende, når vi mødes over ordene i uge 31.

Alder: 11-16 år.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Dorte på dlar@sonderborg.dk  
eller 8872 6014

 
7



8

Biblioteket Nordborg 
Tirsdag 3. august kl. 10.00

Familiekoncert med Svøbsk
Svøbsk spiller folkemusik for hele familien. Sidste sommer spillede de Nordborg  
helt i sænk, og hørte du det ikke dengang, så har du chancen nu.  
Tag familien med, og få en fantastisk formiddag sammen.
 Et orkester der er en udflugt værd.

Alder 3 - 99 år 
Varer 1 time

Billetter fra 7.7.21


