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Textilmuseet

Anmälan till bokning.textilmuseet@boras.se

12/2 Spinn din egen tråd
Kl. 12-14 |Textilmuseet |alla åldrar | begränsat antal platser
Den här lördagen får du prova på att karda ull och spinna din egen tråd. 

26/3 Inspireras av Ian Berry
Kl. 12-14 |Textilmuseet | alla åldrar | begränsat antal platser
Vi börjar med en visning i utställningen ”Ian Berry- Material world”. 

Borås Konstmuseum

9/4, 14/5, 11/6  Malin Biller och Finsk samtidskonst
Kl. 12-16 | Borås konstmuseums Ateljé |alla åldrar | drop-in | gratis 
Välkommen till Ateljén för Lördagsbarn med museets pedagoger!  
Lär dig teckna serier

Borås Kulturskola

21/5 Öppet Hus på Borås Kulturskola på Simonsland och Musikens 
hus i Fristad
Titta in i kulturskolans lokaler och inspireras av alla konstnärliga uttryck och 
ämnen som huserar här! 

Kulturhuset

5/2, 5/3, 2/4, 7/5 Knacka på!
Kl. 11-14 | Borås stadsbibliotek | gratis
Knacka på! Och kom in i Barnens egna kulturrum på Stadsbiblioteket! 

5/3 Fartyg 6 – Fria Fartyget
Kl. 11.30 och 13.30 | ca 30 min | Vävarsalen, kulturhuset |6-9 år | anmä-
lan till 033- 35 35 05 | gratis
Kliv ombord på Fria Fartyget och följ med på en musikresa över jazzhavet. 

23/4 Elias Björn och Anna-Karin Andersson –  
Krokiga krokofanter
Kl. 13-15 | ca 2 h | Vävarsalen, kulturhuset |6-8 år | anmälan till 
033- 35 35 05 | gratis
Har du någon gång sett en Ballaton-Knopp? 

Biblioteken

19/3 Memory Wax – Mitt lilla stora rum 
Kl. 10 och 11 | ca 30 min | Mötesplats Sjöbo | 2-5 år | anmälan till 033- 
35 76 34 | gratis
Vad är det här och vad är det där?” Undrar Daniel när han vaknar upp.

26/3 Pelikanteatern – Lilla livet här och där 
Kl. 11 | Hässlehuset | ca 20 min | 0-3 år | anmälan till 
033- 35 38 91 | gratis
Två filurer väntar på att livet ska börja. Eller har det redan börjat? Är det det 
som händer nu? Här? Och där? 

7/5 Kapten Kryp – Kapten Kryp och skattkistan 
Kl. 11 och 13 | ca 40 min | Kristinebergs bibliotek |3-8 år | anmälan till 
033- 35 38 14 | gratis
Möt världens största landsnäckor och alla spännande insekter som Kapten
Kryp visar publiken.

Regionteater Väst

19/2 Utflykten - En dansföreställning om dina  
drömmars utflykt
Kl. 11 och 13| ca 40 min| Regionteater Väst, Söderbrogatan 2 Borås 
|från 5 år | Anmälan till 033- 35 35 05| gratis | 25 platser
Utflykten tänker sig ett scenrum i en glänta, i en trollskog eller i en djup pool 
med guppande träbåtar. 

12/3 STEP-festivalen: Åben Dans - Hvad er det?
Kl. 13| ca 40 min| Regionteater Väst, Söderbrogatan 2 Borås |från 5 år | 
Anmälan till 033- 35 35 05| gratis | 40 platser
Åben dans har med ’Hvad er det?’ är ett nyfiket  performanceverk som elimi-
nerar alla regler och koncept och upptäcker världen på nytt. 

23/4 Efter Hamlet – en lekfull föreställning om  
starka känslor
Kl. 11| ca 40 min| Regionteater Väst, Söderbrogatan 2 Borås |från 5 år | 
Anmälan till 033- 35 35 05| gratis | 50 platser
Svårmod, ungdomlig frustration och existentiell ångest är temat i Shakespeares 
klassiker Hamlet, men hur översätts det till att passa barn? 

Röda Kvarn

Samtliga barnmatinéer visas även på söndagar samma tid! Biljetter 
kan förköpas på www.boras.se/rodakvarn

12/2 Ron rör om
Kl. 13.30| 107 min | från 7 år | 60 kr | Svenskt tal
Gör dig redo att möta din nya bästa vän! Det här är berättelsen om den lite 
blyga mellanstadiekillen Barney och hans digitala robotkompis Ron.

19/2 Baby-bossen 2 – Familjeföretaget 
Kl. 13.30| 107 min | från 7 år | 60 kr | Svenskt tal
I den efterlängtade uppföljaren till ”Baby-bossen” har Templeton-bröderna 
blivit vuxna och glidit isär. 

26/2 Hej, stora värld! 
Kl. 13.30 | 67 min | barntillåten | 60 kr | Svenskt tal
En magisk naturfilm för både små och stora! ”Hej, stora värld!” bjuder in dig 
att utforska en fantastisk biotop.

5/3 Encanto 
Kl. 13.30 | 99 min | från 7 år | 60 kr | Svenskt tal
I Disneys nya datoranimerade storfilm får vi träffa den högst ovanliga familjen 
Madrigal som lever i de colombianska bergen på en förtrollad plats.

12/3 Flummlarna 
Kl. 13.30| 84 min | barntillåten | 60 kr | Svenskt tal
Följ med de båda ”flummlarna” Op och Ed på galna äventyr genom tid och 
rum! Flummlar är en kaninliknande varelse som ser ut som kakmunkar med 
päls. 

19/3 Bamse och vulkanön 
Kl. 13.30 | 69 min | barntillåten | 60 kr | Svenskt tal
Ett nytt spännande familjeäventyr med världens starkaste björn och hans 
vänner! 

26/3 Clifford den stora röda hunden 
Kl. 13.30 | 96 min | barntillåten | 60 kr | Svenskt tal
Emily kämpar för att passa in både i hemmet och skolan och längtar efter 
någon som kan beskydda henne. 

2/4 KNATTEBIO: Absolut barntillåtet 
Kl. 13.30 | 30 min | barntillåten | 40 kr | Svenskt tal
Ett filmpaket med tre små filmer för de allra minsta biobesökarna! 

9/4 Sing 2 
Kl. 13.30 | 112 min | från 7 år | 60 kr | Svenskt tal
Ett nytt kapitel i den bejublade musikalsagan, fylld med spektakulära hitlåtar!

23/4 En ung Mumins äventyr 
Kl. 13.30 | 74 min | barntillåten | 60 kr | Svenskt tal
Ett nytt härligt animerat Muminäventyr baserat på Tove Janssons klassiker.




