ÄPPELVECKAN

25/9 - 1/10
ÄPPELVECKAN – EN VECKA DÄR
ÄPPELHYLLAN STÅR I FOKUS.

ÄLSKAD FRÅN FÖRSTA STUND – ATT VARA FÖRÄLDER
TILL BARN MED ASPERGERS SYNDROM
Tisdag 26 september 18.30-19.30

På Äppelhyllan finner du olika slags media
för- och om barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar. Tillfälliga som livslånga.
Äppelhyllan innehåller också en hylla för dig som
förälder eller närstående vuxen med böcker som
kan inspirera, tipsa och stödja.Välkommen till
Kulturhuset Komedianten där vi firar Äppelveckan
med aktiviteter som är till för alla - med eller utan
funktionshinder.

Föreläsning med Martina Vallerius som ger
en personlig berättelse av hur det är att ha
barn med Aspergers syndrom. Om kärleken
och glädjen - men också kampen och känslan
av otillräcklighet, då syskon ibland hamnar
i bakgrunden och får stå tillbaka för de
särskilda behoven. Arrangeras i samarbete
med Anhörigstödet.
Plats: Lilla Teatern

FÖRFATTARMÖTE MED MARIE RYDELL
Måndag 25 september 16.30-17.15

TESTA ATT KÖRA RULLSTOL MED HALLANDS
PARASPORTFÖRBUND
Torsdag 28 september 17.00-19.00

Alla känner säkert till böckerna om Kråke.
Men Marie Rydell har även skrivit om Aron,
William och Joel. Böcker som handlar om
barn som känner sig annorlunda och har olika
svårigheter att passa in i skolan och med
kompisar. Kolla in böckerna och passa på att
ställ frågor till Marie Rydell. Kanske har du
en Kråkebok hemma som du vill få signerad?
Plats: Barnavdelningen

LÄS FÖR LÄSHUNDEN MOLLY
Måndag 25 september 17.30-18.30

Läshunden Molly är en perfekt kompis att
träna sin läsning på. Det blir en mysig stund
när hunden lyssnar till dig som läser. Ta med
din favoritbok eller låna en på biblioteket. Vill
du veta mer om läshundar och Molly, titta in
på facebook.com/vovsihalland eller kom och
träffa Mollys förare Marie Rydell på entréplan
25 september 16:30-17:15.
Ålder: Från 6 år
Anmälan: kulturhusetkomedianten.se eller på
Stadsbiblioteket 0340-886 00 senast 24/9.
Varje barn får 20 minuter med läshunden. Vi
mailar ut er tilldelade tid.
Plats: Hörnrummet, övre plan

ÖPPET HUS MED ATTENTION
Tisdag 26 september 17.00-18.30

Riksförbundet Attention är en
intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/
Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning
och Tourettes syndrom. Kom och möt
företrädare för Attention, få mer information
och ställ frågor om NPF.
Plats: Utställningsplatsen, entréplan

Hallands Parasportförbund är Svenska
Parasportförbundets lokala förening i
Halland. Förbundet organiserar idrott för
personer med rörelsehinder, synskada och
utvecklingsstörning. Kom och prova att köra
rullstol! Kanske blir det slalom, ramp och
trottoarkantshinder?
Plats: Expoplatsen, entréplan

VAD ÄR DATATEKET FÖR NÅGOT?
Torsdag 28 september 17.00-19.00

Vill du veta mer om appar och andra bra
verktyg i vardagen? Kom och få tips av
Dako/Datatekets specialpedagog. Datateket
vänder sig till barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning och provar ut
pedagogiska datorprogram och appar och
lämpligt styrsätt till dessa. Datatek har som
mål att stödja och stimulera lek, läs-och
skrivprocessen och kommunikation.
Plats: Utställningsplatsen, entréplan

FEST MED BABBLARNA
Fredag 29 september 10.15-11.45

Tillsammans med gosedjuren Babba, Bibbi,
Dadda, Diddi och Doddo blir språkutveckling
ett spännande och lekfullt äventyr!
Häng med på Babblarnas sagostund och
språkgympa. På den avslutande tipsrundan
har du chans att vinna fina Babblarnapriser!
Ålder: Från 2 år
Anmälan: kulturhusetkomedianten. se eller på
Stadsbiblioteket 0340-886 00 fr.o.m. 25/9.
Begränsat antal platser. Vi har tyvärr inte
möjlighet att ta emot barngrupper.
Plats: Lilla Teatern

FILM MED BABBLARNA
Fredag 29 september 10.00-19.00

Kryp upp i soffan eller slappa i pölen och titta
på film med Babblarna. En lång eller kort
stund, det bestämmer du själv. Filmen visas
hela dagen.
Ålder: För alla
Plats: Sagorummet, entréplan

TESTA ATT KÖRA RULLSTOL MED HALLANDS
PARASPORTFÖRBUND
Lördag 30 september 13.00-16.00

Hallands Parasportförbund är Svenska
Parasportförbundets lokala förening i
Halland. Förbundet organiserar idrott för
personer med rörelsehinder, synskada och
utvecklingsstörning.
Kom och prova att köra rullstol! Kanske blir
det slalom, ramp och trottoarkantshinder?
Ålder: För alla
Plats: Expoplatsen, entréplan

SYNTOLKAD VISNING
Söndag 1 oktober 12.30-13.00

Kom och gå en runda tillsammans och lyssna
till konstnären Camilla Rosberg som ger en
syntolkad visning av konsten i Kulturhuset
Komedianten.
Plats: Samling vid Stadsbibliotekets reception

TAKTIL VERKSTAD
Söndag 1 oktober 13.00-15.00

Hur känslig är din fingerblomma? Gör ditt
eget känsel-memory med taktila medel. Vi
känner oss fram, ta gärna med din egen
ögonbindel eller sjal.
Plats: Konstverkstan, övre plan

Under hela vecka 39 kan du besöka
utställningen om Äppelhyllan och
funktionsnedsättningar på Stadsbibliotekets
entréplan. På barnavdelningen kan du gå
tipsrunda, rita bilder och spela på Ipaden med
Babblarna.

