
Dance Dance Revolution
Utmana din kompis på dans! Spela PS3 
Dansmatta i Internationella rummet. 
För alla åldrar!

Oväntat 
Möt olika figurer från böckernas värld. 
Kanske kommer de minglandes i vimlet 
tillsammans med andra märkliga  
varelser. 
Tävling: vad gömmer sig i mumien?

Småbarnsåk
På barnavdelningen kan små barn åka 
kiddie-ride.
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Lele Lele

Vallentuna Biblioteks Vänner
Snurra på bokhjulet och vinn en bok. 
Bokförsäljning. 

Vallentuniana
Den 12:e november infaller Arkivens 
dag 2011. Vallentuna bildarkiv, Vallen-
tuna folkrörelsearkiv och Vallentuna 
kommunarkiv uppmärksammar detta
med en gemensam utställning om 
Logen Blixten som firar 120 år. 

Runfakta på webben premiärvisas! 
Genom denna databas får du veta allt 
om runristningar i Vallentuna.  
www.vallentuna.se/runfakta

Café Biscotti
Handla något gott att fika från Café 
Biscottis festivalkafé i biblioteksfoajén.

Presentatör
Håkan Mossberg från Radio V97 guidar 
dig genom dagen.

Fynda böcker!
Biblioteket säljer gallrade böcker.

Foto: Länsmusiken

Sigrid Combüchen

Foto: Andreas Rasmusson 

Varieté Velociped

Ethno Group

Lele Lele

Fakiren Curry

Vallentuna Kulturskola

Foto: Erika Häll

Foto: Michael Gustafsson 

Marco Rios

Vallentuna Kulturskola

På riktigt och 
på låtsas 

Mumieverkstad

Maskverkstad



www.vallentuna.seProgram
kl 14.45 · Musik
Lele Lele 
Möt en blandning av bulgarisk folk-
musik, indisk klassisk musik och 
rockens intensitet. Lele Lele har skapat 
ett alldeles eget sound med tvära kast 
mellan vild improvisation, sentimentala 
sånger, överraskande infall och hejdlöst 
balkanröj. Upplev tamboura, sång, gitarr, 
tabla (indiska trummor), fiol, indisk sitar 
och tuba.
lokal: BiBlioTEkssCENEN

kl 15 · Musik
Kulturskolans Ethno Group
Folkmusik från världens olika hörn. 
Lyssna på piano, fiol, flöjt, gitarr och bas 
som svänger loss till klezmer, irländsk 
och svensk folkmusik.
lokal: vallENTuNasalEN

kl 10-16 · BokBord
Nytt ljus över Långhundraleden.  
Bygder, båtar, natur 
Utgiven av arbetsgruppen Långhundra-
leden.
En bok om runor och runristningar  
i Vallentuna  
Av Svante Berg. Signering kl 12-14. 
Kan någon ta ett snack med mina 
uppnosiga blåsippor?  
Ann Allan minglar och läser stycken ur 
sin bok.  
lokal: BiBlioTEkET

kl 10 oCh kl 11 · BarNTEaTEr
På riktigt och på låtsas 
Vad är egentligen på riktigt och vad är 
på låtsas när man är 3 - 5 år gammal? 
Kan en lek vara på riktigt eller är den 
alltid på låtsas? Alex är ensam och har 
tråkigt. Då dyker en låtsaskompis upp. 
Lekarna är på låtsas, men de har roligt 
på riktigt... Hämta din gratisbiljett på 
biblioteket redan nu.
lokal: vallENTuNasalEN

kl 10 · Musik
Piano och sång med Vallentuna 
Kulturskola
Underhållning med Kulturskolans elever.
lokal: BiBlioTEkssCENEN

drop-iN kl 11-13.30 · vErksTad
Maskverkstad 
Gör en egen rolig eller spännande mask 
under ledning av bildpedagog Åsa 
Blanck. 
lokal: BarNavdElNiNGEN.

drop-iN kl 11-15 · vErksTad
Pysselverkstad med Hantverkshuset
Tillverka din egen tvål och gör fina 
smycken av glas- och sötvattenspärlor. 
lokal: TidNiNGshÖrNaN

kl 11 · Musik
Hej Amigo!
Glada tropiska rytmer med Marco Rios, 
känd från Björnes Magasin på SVT. Ett 

barn- och familjeprogram där de som 
vill får delta aktivt i både sång och dans. 
Även kl 13.15. 
lokal: BiBlioTEkssCENEN

kl 12 · iNviGNiNGsTal 
Bokfestivaltal 
Kulturnämndens ordförande Lars-Bertil 
Ohlsson invigningstalar. 
lokal: vallENTuNasalEN

drop-iN kl 12-15 · vErksTad
Mumieverkstad 
Skapa konstverk inspirerade av det  
forntida Egypten tillsammans med  
Linda Wåhlander, museipedagog på 
Medelhavsmuseet. 
lokal: BarNavdElNiNGEN

kl 12.10 · FÖrEdraG
Nya Biblioteksparken 
Landskapsarkitekt Pia Englund berättar om 
tankarna bakom parken som anläggs vid 
Vallentunas nya Kulturhus och Bibliotek.  
lokal: vallENTuNasalEN

kl 12.15 · Musik
Varieté Velociped 
En show laddad med virtuosa musikaliska 
tricks. Hur i hela friden får man en gam-
mal cykel att låta som ett helt karibiskt 
steelband? Hur trollar man in ett trumset i 
munnen? Varieté Velociped består av 
Erik Petersen, Bengt Johansson och  
Svante Drake. 
lokal: BiBlioTEkssCENEN

kl 13 · FÖrEdraG
Författarträff med Sigrid Combüchen
Vad sätter igång en roman och vem är 
man när man skriver? Är det farligt att 
berätta om sin nästa bok? Sigrid tilldela-
des Augustpriset 2010 för sin roman Spill.  
lokal: vallENTuNasalEN

kl 13.15 · Musik
Hej Amigo! 
Även kl 11. 
lokal: BiBlioTEkssCENEN

drop-iN kl 13.30-15 · vErksTad 
Ansiktsmålning 
Bli målad av Kulturskolans dramaelever.
lokal: BiBlioTEkET

kl 14 · show
Fakiren Curry
En komisk och galen blandning av jong-
lering, balans och fakirnummer. 
Fakiren berättar på ett roligt sätt om sin  
förskräckliga uppväxt som fakirbarn.
lokal: BiBlioTEkssCENEN

kl 14 · FÖrEdraG
Författarträff med Hans Koppel
Författaren berättar om varför han 
valde att skriva under pseudonym. Han 
berättar också om sina böcker och om 
skillnaden att skriva för barn och vuxna.
hans Koppels senaste bok är thrillern 
Kommer aldrig mer igen, 2010. 
lokal: vallENTuNasalEN

bokfestivalen arrangeras i år för 22:a gången 
av Vallentuna kulturnämnd och Vallentuna 
Biblioteks Vänner. 

Fri återlämning av försenade 
biblioteksböcker i Karby, Kårsta, Lindholmen 
och Vallentuna 7–12 november.

Fri entré till allt!
Vallentuna bibliotek, 
öppet kl 10–16.


