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Barnlördag

Frankensteins lilla monster 25/1, 14:00
En berättelse i rocktoner om kroppens be-
tydelse för vår identitet. Sitter identiteten i 
kroppen? Vilka kroppsdelar behövs för att nån 
ska räknas som en hel människa? Hur många 
delar av oss själva kan vi byta ut innan vi blir 
nån annan? Föreställningen är för alla 10 år 
och uppåt.
Efter föreställningen bjuds på ett panelsamtal 
om den litterära Frankenstein. Panelsamtalet 
riktar sig till en vuxen publik. Prod. Lule 
Stassteater. 
Lokal: Oasen. Biljetter släpps 7/1.

Vem är på teater? 30/5, 13:00
En föreställning utifrån Stina Wirséns böcker. 
Vi möter vännerna, Katt, Nalle, Fågel och 
Nallegris. Dom bygger en teater. Men mycket 
kommer hända innan den står klar. Om att 
leva och vara i livets alla stunder. Ibland är 
det viktigt att njuta av chokladbollar, ibland att 
fundera över döden. För barn 3-6 år. 
Lokal: Biblioteket. Biljetter släpps 11/5.

- MITT kalas 21/3, 13:00
I MITT kalas! firar Jago sin födelsedag. Jago 
älskar att fylla år, inte minst för att man som 
födelsedagsbarn får bestämma över alla 
andra. Jago är veterinärleoparden, hulk-
ballerinan, hans majestät diktatorprinsessan 
som tycker det suger att bli vuxen. På vuxna 
kalas vill alla bara dricka öl, äta fina midda-
gar och prata. Jago vill leka! För barn 3-6 år. 
Prod. Profilteatern.
Lokal: Biblioteket. Biljetter släpps 24/2.

Bokstavsbyrån 3/5, 13:00
Inger och Sanna har mycket att göra! Åt vilket 
håll skrivs ett brev? Hur blir en krumelur en 
bokstav? Bokstavsbyrån är en lekfull dansföre-
ställning om bokstäverna och att lära sig läsa! 
Riktar sig främst till 5-7-åringar men alla över 
5 år är välkomna. I samarbete med danskon-
sulentverksamheten vid Norrlandsoperan.
Observera att detta inte är en lördag utan en 
söndag. 
Lokal: Oasen. Biljetter släpps 20/4.

Sagostunder
Vi högläser spännande, roliga och knasiga 
bilderböcker! Bilderna visas på storskärm. För 
barn 3-6 år. I samarbete med ABF. Onsdagar 
jämna veckor kl 09:30, med start 22/1.

Vi bjuder på roliga aktiviteter under loven!
På sportlovet: Rollspel utifrån populära Hand-
bok för superhjältar (mer info kommer).

På påsklovet: Info kommer på hemsidan, 
sociala medier och Lokalbladet. 

Bebisträffar
Barn 0-1 år och deras vuxna är välkomna 
att träffas på biblioteket. Vi läser, leker och 
fikar tillsammans. 
Tisdagar udda veckor, kl 13:00-14:00, 
med start 28/1.

Vem är på teater, Ögonblicksteatern. Fotograf: Johan Gunséus

Kul på loven!

Återkommande 
aktiviteter för barn!



Skrivar-workshop Anna Granlund 6/4, 18:00
Anna Granlund, författaren som gör sin skön-
litterära debut med spänningsromanen 
”Den röde hanen” 2 april 2020, berättar 
hur man tar sig an uppgiften att skriva ett 
helt bokmanus. Anna har många år in- 
om bokbranschen bakom sig som såväl 
förläggare som redaktör. Föreläsningen varvas 
med konkreta skrivövningar på plats. Du 
behöver inte ha en färdig bokidé för att delta.
Lokal: biblioteket.

Nils Louis Fredriksson 20/4, 18:30
Nils Fredriksson är frilansskribent bosatt i 
Umeå. Diktsamlingen Där ingen längre bor 
är hans skönlitterära debut. Det är en kort 
släkthistoria om sorg och saknad som utgår 
från byn Harrsele i södra Västerbotten. 
Lokal: biblioteket.

Språkcafé
Kom och umgås, prata, fika och lär dig om 
språk! I samarbete med Medborgarskolan och 
Röda Korset. Ingen föranmälan, drop-in.
Måndagar 15.30-18 & tisdagar 15-18. 

Karin Smirnoff 22/1, 18:30
Karin Smirnoff berättar om boken Vi for upp 
med mor - uppföljaren till den hyllade debu-
ten Jag for ner till bror. På ojämförlig prosa 
fortsätter hon låta oss stifta bekantskap med 
glesbygdens olika gestalter, och återvändaren 
Jana Kippo.
Lokal: Biblioteket. Biljetter släpps  7/1. 

Författarbesök

Lev!Sara Lidman som talare och aktivist 
29/2, 2/3, 9/3
En studiecirkel om tre träffar om Sara Lidman 
som talare och aktivist. 
29/2, 15:00-17.30 OASEN
Föreställning Lev! - ett elektromusikaliskt
scenkonstverk av Ellenor Lindgren & före-
läsning om Sara Lidman som talare.
2/3 & 9/3, 18:30-20.15 BIBLIOTEKET
Fördjupning - vi studerar Saras retorik och
inspireras av Sara Lidmans talarkonst,
engagemang och starka rättspatos.

I samarbete med studieförbundet Bilda och 
Region Västerbotten. 
Anmälan & mer info: www.bilda.nu/bibliobilda

Digitalhjälpen
Välkommen till Digitalhjälpen för att få hjälp 
med frågor som rör dator, internet, surfplattor, 
bibliotekets e-tjänster och annat digitalt. Ingen 
föranmälan, drop-in.
Onsdagar udda veckor kl. 13-14

Återkommande 
aktiviteter

Uppdaterad info finns alltid på vår hemsida!
Alla arrangemang är gratis. Ibland behövs biljetter, 
då kan de kan hämtas på biblioteket eller bokas 

per mejl/telefon. 

Anna Jakobsson Lund 11/2, 18:30
Anna Jakobsson Lund skriver fantasy och 
science fiction med karaktärer som inte följer 
den mall vi kanske är vana vid. Författaren av 
bland annat populära Equlibrium och ny-
utkomna Blynätter berättar hur hon arbetar 
för att bidra till normskapande via påhittade 
samhällssystem, och hur fiktionen i högsta 
grad kan användas för att kommentera vårt 
eget samhälle. En del av Regnbågsveckan.
Lokal: biblioteket.



Nu slöjd! 20/4 – 29/5
Västerbottnisk slöjd från utställningen Next 
Level Craft.  Next Level Craft producerades till 
Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 och var ett 
samarbete mellan Västerbottens, Norrbottens, 
Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens 
hemslöjdskonsulenter. Nu slöjd! består av 
utvalda föremål av slöjdare från Västerbotten.

Utställning av Artedis elever 18/5 – 5/6
Vi får ta del av konst skapad under bildun-
dervisningen på högstadiet. 

Utställningar

Sommarsalongen 8/6–28/8
Lokala konstnärer bjuds in att delta med ett 
eller två verk var. På så sätt vill vi uppmärk-
samma traktens många talangfulla kreatörer 
och visa upp en mångfald av konstverk. Vill 
du delta? Kontakta oss!

Myter och verkligheter- en lesbisk exposé 10/2 – 6/3
”Sverige, Sápmi, vår sida Dalälven. Skogar, 
fjäll och älvar. Städer, gårdar, stigar och 
motorvägar. Vi är lesbiska och queera i norr. 
Spåren av oss må vara utsuddade, svårtydda 
och nedtystade, men vi har alltid funnits här 
och kommer alltid att finnas. Genom konsten 
ger vi vår bild av verkligheten.” 
Utställningen är skapad av deltagare i 
projektet ”Myter och verkligheter – En lesbisk 
odyssé”, som drivs av föreningen Lesbisk 
makt. Projektet finansieras av Allmänna 
Arvsfonden, Postkodlotteriets kulturstiftelse och 
Region Västerbotten.

Nordmalings kommuns regnbågsvecka 
går av stapeln vecka 7. Se mer info och 

program på hemsidan: 
www.nordmaling.se/regnbågsvecka

Öppettider & kontakt
Måndag  11-16, 17-19

Tisdag-torsdag 11-16

Fredag  11-14

Lördag-söndag Stängt

Telefon: 0930-141 75 

Mejl: biblioteket@nordmaling.se

Webbsida: minabibliotek.se/nordmaling

Facebook: Nordmalings bibliotek

Instagram: Nordmalingsbibliotek

Meröppet varje dag 07-21

Det här är inte allt som händer på biblioteket i vår! Mer kommer till-komma. Så håll koll på vår hemsida och sociala medier och i Lokalbladet. Har du för-slag på programpunkt, utställning eller något annat? Hör av dig till oss!  


