
Familjedag
Lördagen den 29 september

Fri entré till allt!

- Föreläsning med 
Paolo Roberto

- Cirkusnummer

- Bokloppis

- Upphovsrätt och integritet
i det digitala samhället

- Våld?! och dess konsekvenser



Händer i Hörsalen, Hylte folkbibliotek

10.00  Zack Segelström: varitéartist, 
trollkarl & gatuartist
Skrattgaranti utlovas i denna komiska före-
ställning med jonglering och andra cirkus-
nummer, galenskap och trolleri. 
Underhållning för alla åldrar, 30-45 min.

11.00 Hertha Berggren berättar kusliga historier 
Vill ni känna nackhåren resa sig? Upplev berättelser som ”Svarta 
droskan”, ”Ryttaren från Lützen” eller ”Soldaten och Vampyren”.
Ett program som passar vuxna samt barn i skolåldern.

14.00  Upphovsrätt och integritet i det digitala samhället 
Europaparlamentariker Amelia Andersdotter (PP) pratar om det 
omtalade datalagringsdirektivets öde i Sverige och EU, samt hur de 
politiska diskussionerna i frågan går i Bryssel. 
(Arrangeras i samarbete med Europa Direkt Halland)

15.00 Våld?! och dess konsekvenser
Petra och Jimmy Holstein, Föreningen Nýsir. Ett program för 
ungdomar och vuxna. 

Händer på Hylte folkbibliotek

9.30 Bokloppis i läsrummet

11.30-16.00 Zack Segelström finns ute i biblioteket och lär ut 
diverse trix eller binder en eller annan figurballong till den som 
önskar. 

Gratis fika!



Dyslexiförbundet FMLS Hylte informerar om sin verksamhet

Info till föräldrar om bibliotekets stöd vid läs- och 
skrivsvårigheter – lämplig litteratur och språkväskor.

Biblioteket informerar om enskild nedladdning. 
Du som har någon form av läshinder, till exempel dyslexi, får 
möjlighet att teckna avtal om enskild nedladdning av talböcker

Studieförbunden SV och ABF informerar om sina kurser.

16.00 stänger biblioteket

Händer på Forum, Hyltebruk

Kick-off för Föräldrar emellan - föreläsning i Hylte

16.45 – 18.15 
Ramar och kramar med 
Paolo Roberto

En föreläsning om hur föräldrar kan 
stötta sina barn och ungdomar. Paolo 
har själv haft en problematisk ung-
domstid men kunde vända det till ett 
positivt liv.

Gratis biljetter men begränsat antal 
platser. Förboka och hämta biljetter på 
biblioteket.



Kontakt

Telefon: 0345-181 56
E-post: biblioteket@hylte.se

För mer information se hylte.se/bibliotek


