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Clifford den stora röda hunden 
26 mars | kl. 13.30 | 96 min | Röda Kvarn | barntillåten | 
www.boras.se/rodakvarn | 60 kr | Svenskt tal

Emily kämpar för att passa in både i hemmet och skolan 
och längtar efter någon som kan beskydda henne. En 
önskan som slår in när hon hittar den lilla röda hundvalpen 
Clifford som magiskt växer till en gigantisk fyrfota vän. 
Men Clifford drar också till sig uppmärksamhet från företag 
som vill utnyttja honom för egna ändamål. På flykt genom 
New York måste Emily kämpa mot dessa giriga krafter 
medan Clifford lär världen om villkorslös kärlek, i stor skala! 

BIO RÖDA KVARN

Hej, stora värld! 
26 februari | kl. 13.30 | 67 min | Röda Kvarn | barntillåten 

| www.boras.se/rodakvarn | 60 kr | Svenskt tal

En magisk naturfilm för både små och stora! ”Hej, stora värld!” 
bjuder in dig att utforska en fantastisk biotop i en konstnärlig 
tolkning av naturen genom bland annat klippdockor, skulpturer 
och målningar. Med fängslande animationer berättar filmen en 
fantasifull, ögonöppnande historia förmedlad utifrån tio nyfödda 
djurungars perspektiv.

Ron rör om
12 februari | kl. 13.30 | 107 min| Röda Kvarn |från 7 år  
| www.boras.se/rodakvarn | 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 som är tänkt att bli hans närmaste kompis. Men 
det finns ett litet problem: Ron fungerar inte riktigt som han skall. 
Alla tokiga tekniska fel leder till att han och Barney hamnar på ett 
händelserikt äventyr och får lära sig innebörden av äkta vänskap i 
den ständigt uppkopplade sociala medier-eran.

Encanto 
5 mars | kl. 13.30 | 99 min | Röda Kvarn | från 7 år |  
www.boras.se/rodakvarn | 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 där alla barn välsignats med sin egen unika 
magiska förmåga. Alla utom dottern Mirabel! Men när hon 
upptäcker att magin som omsluter deras hem är i fara inser Mirabel 
att hon, den enda helt vanliga personen av dem alla, kan vara 
familjens sista hopp.

Flummlarna 
12 mars | kl. 13.30 | 84 min | Röda Kvarn | barntillåten | 
www.boras.se/rodakvarn | 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. Av misstag råkar Op 
och Ed hamna på en tidsresa från 1835 års Galapagosöarna 
till dagens Shanghai, där de förvirrat försöker navigera 
genom storstadsdjungeln och gör den hemska upptäckten att 
flummlarna dog ut på 1800-talet. Nu måste de rädda sig själva 
– och hela sin art.

KNATTEBIO: Absolut barntillåtet 
2 april | kl. 13.30 | 30 min | Röda Kvarn | barntillåten | 
www.boras.se/rodakvarn | 40 kr | Svenskt tal

Ett filmpaket med tre små filmer för de allra minsta 
biobesökarna! På Tullmuseum är en värdefull diamant stulen. 
På Moderna Museet dyker ett försvunnet föremål upp. Och 
varför svimmar alla plötsligt på Naturhistoriska? Följ med 
Ture och hans pappa till olika museum där vad som helst 
kan hända i Johan Hagelbäcks kortfilmer ”Pilgiftsgrodan”, 
”Storsmugglaren” och ”Panikkonstnären”.

Bamse och vulkanön 
19 mars | kl. 13.30 | 69 min | Röda Kvarn | barntillåten | www.
boras.se/rodakvarn | 60 kr | Svenskt tal

Ett nytt spännande familjeäventyr med världens starkaste björn 
och hans vänner! Just som allt tycks lugnt och skönt hemma hos 
Bamse kommer ett nödanrop från Skalmans gamla kollega, en 
världsberömd biolog, som är spårlöst försvunnen. Trots Lille Skutts 
protester ger de sig ut på räddningsuppdrag i vida världen vilket 
tar dem på en spännande resa bland hungriga vargar, livsfarliga 
vulkanutbrott och platser där ingen tidigare satt sin fot.

Samtliga barnmatinéer visas även på söndagar samma tid. Biljetter kan förköpas på www.boras.se/rodakvarnSamtliga barnmatinéer visas även på söndagar samma tid. Biljetter kan förköpas på www.boras.se/rodakvarnSamtliga barnmatinéer visas även på söndagar samma tid. Biljetter kan förköpas på www.boras.se/rodakvarn
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Sing 2 
9 april | kl. 13.30 | 112 min | Röda Kvarn | från 7 år |  
www.boras.se/rodakvarn | 60 kr | Svenskt tal

Ett nytt kapitel i den bejublade musikalsagan, fylld med 
spektakulära hitlåtar! Buster Moon och hans stjärnspäckade 
grupp djurartister förbereder sig för sin största show hittills, 
men det finns en hake: först måste de övertala världens mest 
tillbakadragna rockstjärna, som inte synts till på många år, att 
komma tillbaka till rampljuset. Det som började som en dröm 
om framgång blir istället en känslomässig påminnelse om att 
musikens helande kraft kan läka även det trasigaste hjärta.

Baby-bossen 2 – Familjeföretaget 
19 februari | kl. 13.30 | 107 min | Röda Kvarn | från 7 år 
| www.boras.se/rodakvarn | 60 kr | Svenskt tal

I den efterlängtade 
uppföljaren till 
”Baby-bossen” har 
Templeton-bröderna 
blivit vuxna och glidit 
isär. Men då kommer en ny 
babyboss som sammanför 
dem igen och inspirerar 
till ett nytt företag med sina 
banbrytande tillvägagångssätt 
och inställningen att allt är 
möjligt. Samtidigt avslöjar baby-
Tina att hon är en topphemlig 
agent ute efter att avslöja mörka 
hemligheter, vilket slutar med 
en resa där alla får omvärdera 
familjens betydelse och upptäcka 
vad som verkligen är viktigt. 



MUSEUM OCH KULTURSKOLAN

BORÅS KONSTMUSEUM
Spinn din egen tråd
12 februari |kl. 12-14 |Textilmuseet | alla åldrar | anmälan 
till bokning.textilmuseet@boras.se | begränsat antal 
platser

Den här lördagen får du prova på att karda ull och spinna din 
egen tråd. Vi börjar med ett besök i utställningen Craft Rituals. 
Berättelsen i utställningen är inspirerad av nordisk mytologi 
och sägnen om de tre nornorna som spinner livets tråd

Fotokollage av Aia Jüdes / Sanna Haverinen / Dennis Vera

Lars Tunbjörk, I love Borås och Finsk 
samtidskonst
26 februari, 19 mars, 9 april, 14 maj och 11 juni, kl. 12-16 | 
Borås konstmuseums Ateljé | alla åldrar | drop-in | gratis

Under perioden för utställningen I LOVE BORÅS! Lars 
Tunbjörk (30 oktober – 27 mars 2022) samt under perioden för 
vårens utställning med finsk samtidskonst (14 maj - 11 september 
2022) kommer vi utforska olika teman, tekniker och material 
inspirerade av utställningarna. Vi har även ett tillfälle med 
påsktema under v. 14. 

Lördagsbarn är ett kulturprogram för barn (0 – 10 
år) och deras vuxna med ett nytt arrangemang 
nästan varje vecka under våren och hösten 2022. 

Fri entré till nästan allt! 

De flesta aktiviteterna sker på Kulturhuset i Vävarsalen, Borås 
konstmuseum, Knacka på!, Stadsbiblioteket samt Regionteater 
Väst.

Lördagsbarnsaktiviteter finns även på Textil museet och biograf 
Röda kvarn. 

Vi önskar att alla barn ska få plats på våra aktiviteter men ibland 
blir det fullt. Därför har vi föranmälan till vissa program-   
punkter. 

Programmet kan komma att ändras, se www.boras.se/
lordagsbarn för aktuell information.

Vi hoppas på en rolig kulturvår för alla barn!

REGIONTEATER VÄST

Utflykten - En dansföreställning om dina 
drömmars utflykt
19 februari | kl. 11 och 13 | ca 40 min | Regionteater Väst, 
Söderbrogatan 2 | 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. Här hissar vi segel och 
drömmer om födelsedagskalas, skattjakter och dinosaurier.
Vi packar en matsäck, dansar kring en lägereld och sjunger 
sånger för varandra när ljuset går ned och tankarna blir mörka.
Utflykten är en dansföreställning med två av Regionteater 
Västs dansare, skapad av koreograferna Rachel Tess och Anna 
Pehrsson för låg och mellanstadiet. Verket skapas i dialog med 
åldersgruppen genom utflykter utformade i samarbete med 
barnen.
Vilken är din drömutflykt? Hur skulle du dansa dit?
Huset är öppet 30 minuter före och efter föreställning för fika 
och kostymprovning med mera.

Efter Hamlet – en lekfull föreställning om starka 
känslor
23 april | kl. 11 | ca 40 min| Regionteater Väst, 
Söderbrogatan 2 | 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? Svaret är att det helt enkelt handlar om att vara 
människa och att de allmänmänskliga frågorna passar lika bra 
för barn som för vuxna. 
Med fantasi, humor, kropp och ord undersöks de stora känslorna 
och den unga människans förtvivlan inför världens vansinne. På 
scen ser vi fyra dansare och en skådespelare. 
Örjan Andersson är en av Sveriges mest uppmärksammade 
koreografer och har tidigare gjort Till Oz på Regionteater Väst. 
Han har koreograferat många av de stora danskompanierna, som 
Cullbergbaletten, Kungliga Operan och Compañía Nacional 
de Danza i Madrid. 2017 satte Örjan upp en hyllad version av 
Hamlet på Folkteatern i Göteborg.
Huset är öppet 30 minuter före och efter föreställning för fika 
och kostymprovning med mera.

STEP festival Åben Dans - Hvad er det?
12 marsl | kl. 13 | ca 40 min | Regionteater Väst, Söderbrogatan 2 | från 6 mån - 5 år | 
Anmälan till 033- 35 35 05 | gratis | 40 platser

Nyfikenheten är barnets starkaste drivkraft när det upptäcker världen. En drivkraft som kan vara en 
hel livstid. Genom rörelse undersöker dansarna både kroppen och scenrummet utan att ta någonting 
för givet.  Åben Dans är en del av STEP festivalen, Internationell dansfestival för barn och unga.

Kapten Kryp – Kapten Kryp och skattkistan

7 maj | 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 på nära håll. Vi fördjupar oss 
i fakta om djurens liv till tonerna av sånger från Kaptenens 
fantasi. Dessutom blir det lek och berättelser från olika 
cykeläventyr runtom i världen. En teaterföreställning som vi 
formar tillsammans, där alla får chansen att bli planetskötare!

TEATER - KULTURHUSET, SJÖBO,HÄSSELHUSET OCH KRISTINEBERG

Fartyg 6 - Fria Fartyget 

5 mars | kl. 11.30 och 13.30 | ca 30 min | Vävarsalen, 
Kulturhuset |6-9 år | anmälan till 033- 35 35 05 | gratis

Kliv ombord på Fria Fartyget och följ med på en musikresa över 
jazzhavet. Ett spännande, mysigt och leksamt äventyr för alla 
att åka med. Musik-matroserna styr Fria Fartyget till Ljudön. 
Ombord möter vi spännande toner och musik. Var med och lek 
med ljud! Här kan alla vara med utan att veta var vi är på väg för 
vi sitter i samma båt. Fria Fartyget är en nyskriven jazzkonsert 
med teatraliska inslag som bjuder in sin lilla publik att vara del 
i musiken.

Memory Wax – Mitt lilla stora rum

19 mars |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 och upptäcker att fantasin finns i allt och överallt. 
Nyfiken skapar Daniel nya rum med en kudde, en saccosäck 
och ett täcke. Allt kan hända! Är det täcket som skakar, knakar 

och brakar? Aha, det är 
leken som vaknar! 

En kudde som blir en 
udde? En saccosäck som 
blir en kappsäck?Till 
fantasins land ska vi 
fara! Daniel ska bara..

Pelikanteatern – Lilla livet här och där

26 mars | kl. 11 | ca 20 min | Hässlehuset | 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? Lilla livet här 
och där är en musikalisk, poetisk och rolig föreställning. En 
lek där en sörja kan bli ett spa och några väskor ett främmande 
vidunder. Lilla livet landar också på magiska planeter och 
ställer stora frågor. Vem är du? Vem är jag? Var är vi? 
Sen fortsätter leken med 
ett fniss. Det ramlas och 
livet blir till en dans. Så 
är lilla livet här och där. 
Upp och ner. Stort och 
litet. För de allra minsta.

Inspireras av Ian Berry
26 mars | kl. 12-14 |Textilmuseet | alla åldrar | anmälan till 
bokning.textilmuseet@boras.se | begränsat antal platser

Vi börjar med en visning i utställningen ”Ian Berry- Material 
world”. Här får vi ta del av fantastiska konstverk skapade av 
recyklad denim. Efter visningen skapar vi egna verk i denim. 
Har du jeans hemma som du inte längre använder, ta med dem 
och låt dem få ett nytt liv i ditt konstverk!

TEXTILMUSEETElias Björn och Anna-Karin Andersson - Krokiga 
krokofanter

23 april | kl. 13-15 | ca 2 tim | Vävarsalen, Kulturhuset | 
6-8 år | anmälan till 033- 35 35 05 | gratis

Har du någon gång sett en Ballaton-Knopp? Det är ett djur 
som lever i rymden, äter stjärnor och kan flyga med sina öron! 
I workshopen Krokiga krokofanter skapar vi fantasidjur med 
klipp-och-klistra-teknik. Med fokus eget skapande undersöker 
vi kreativitet, berättande och bildanalys. 

Workshopen är indelad i två delar där vi inleder med en kort 
presentation på hur man kan skapa roliga, vackra, fantasifulla 
och oväntade bildvärldar. I den skapande delen får barnen göra 
egna fantasidjur med material som vi har med oss.

WORKSHOP

Knacka på! 

5 februari, 5 mars, 2 april och 7 maj

Kl. 11-14 | Borås stadsbibliotek | gratis

Knacka på och kom in i Barnens egna kulturrum på 
Stadsbiblioteket! 

Rummen är inredda efter boken Knacka på! Av Anna-Clara 
Tidholm. Här finns läsrum, målarverkstad, kök och ett större 
aktivitetsrum. Skapa, läs och lek kl. 11-14.

BORÅS KULTURSKOLA
21 maj |Kulturskolan Simonsland, Musikens hus, Fristad|

Öppet Hus. Titta in i kulturskolans lokaler och inspireras av alla 
konstnärliga uttryck och ämnen som huserar här! Möt lärare och 
övrig personal. Passa på att göra ansökan inför kulturskolans 
hösttermin - sista ansökningsdag är 25 maj. Mer information 
på boras.se/kulturskolan och på Instagram @boras_kulturskola


