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Peka Trumma Dansa
Musik & teater med Teater TR3 
1-3 år, 30 min

Föreställningen vill välkomna det lilla 
barnet till en rolig, rörlig och rytmisk 
föreställning som lockar till dans och 
skratt. Röst, kropp, bild och ljud blir 
till en scenisk upplevelse för de allra 
yngsta som kanske får möta teater 
för allra första gången. 

Datum: Lördag den 7 februari 
Tid: 14.00
Plats: Biblioteket, Hyltebruk
Pris: 40 kr inkl. fika 

Min kralliga kamrat
Musikföreställning med Big Wind  
3-6 år, 40 min

På sjungande kringelikrokiga vägar bär 
de sin kisse i en kasse, och bjuder på en 
lekfull, fysisk musikföreställning med 
nyskrivna låtar och mycket lek med rim 
och ramsor. Med hjälp av instrument 

som bas-kagge, klockspel, kruka, 
kantele, kastanjetter, klaviatur, 
kohorn och kazoo tar de två 
kompisarna med publiken på ett 
kalas i tonernas tecken. 

Datum: Lördag den 14 februari
Tid: 14.00
Plats: Biblioteket, Hyltebruk 
Pris: 40 kr inkl. fika

Barnteater i samarbete med Region Halland.



Nära ögat  
Teater med Teater Pero
4-8 år, 40 min

Detta är historien om en ung  
kvinna på en strapatsrik resa. 
Hon är på väg till en by i Mongo-
liet, där ska hon arbeta som sjuk-
sköterska. Men vägen dit är lång, 

hon är alldeles ensam och hon 
kan endast några få meningar på  
mongoliska. Utifrån några guld-
mynt, ett vargskinn, en liten svart 
pistol, en dagbok, några brev 
och ett par gråa tänder, berättar 
mormor om sitt liv som ung upp-
täcktsresande. Vi får höra om 
vargflocken och rövarna, om när 
hon får användning av pistolen 
och hur det kommer sig att de 
långa grå tänderna hamnar i en 
av hennes hemligaste lådor.

Datum: Lördag den 14 mars  
Tid: 14.00  
Plats: Biblioteket, Hyltebruk
Pris: 40 kr inkl. fika

Nasse-Musikalen 
Teater med Dockteatern Tittut
2-6 år, 40 min

Nasse är ute och går på vägen. Egentligen 
letar han efter hallon. Men istället hittar 
han något han aldrig sett förut! Nasse 
stannar och tittar och undrar. Så konstigt 
- vad kan man använda den till? Nyfiken 
och med många funderingar, försöker 
Nasse förstå världen. Några missförstånd 
blir det innan allt känns rätt och bra.

Datum: Lördag den 18 april 
Tid: 14.00
Plats: Biblioteket, Hyltebruk
Pris: 40 kr inkl. fika

Barnteater i samarbete med Region Halland.



På bloggen Bokbästisarna ger bibliotekarierna Jessica och Maria 
sina boktips för alla mellan 6-19 år.  

Har du en bra bok du vill tipsa om? Mejla biblioteket@hylte.se 
vad boken handlar om, vad du tycker om den och ditt namn och 
ålder, så kanske just ditt boktips hamna på Bokbästisarna!

www.bokbastisarna.blogspot.se

Du har väl inte missat...

Anmälan och eventuell avbokning till barnteatrarna sker till Hylte 
Folkbibliotek på tfn: 0345-181 56 eller e-post: biblioteket@hylte.se. 
Antalet platser är begränsade.  

            Välkomna! 

hylte.se/bibliotek


