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Välkommen till Barnens Littfest 2020

Söndag 15 mars, klockan 11.00–15.30
Väven

Äntligen är det dags, en hel dag för alla bokslukare, nyfikna och festivalsugna barn. Kom och 
träffa några av de författare och illustratörer som skrivit våra favoritböcker. Gå på bokrelease, 
mys till högläsning, delta i en spännande bovjakt och kreativa workshops, dansa, se en film och 
mycket mer. Vi har dukat upp med massor av skoj och vill såklart att du ska vara med!

Illustratören och bilderboksförfattaren Cecilia Heikkilä är den som skapat den fantastiska bilden 
på omslaget till programmet du håller i handen. Det är också hon som har skapat djuren som 
pryder alla sidor i programmet och som du kommer att se på plats i Väven.

Barnens Littfest är precis som tidigare helt kostnadsfritt att besöka. I år behövs inga biljetter  – 
det är fritt att delta i allt, i mån av plats. För dig som besökare innebär det följande: 

• Antalet platser till våra programpunkter är begränsade.
• Kom till programpunkten i god tid innan den startar.
• Vissa programpunkter kan bli fullsatta eftersom vi har många besökare, men 
 programmet är fullspäckat så ni har gott om alternativ.

Barnens littfest arrangeras av Umeå kommuns kulturförvaltning i samarbete med Regionbibliotek 
Västerbotten och Blå Huset.

Vi vill rikta ett stort tack till Bokcafé Pilgatan, Bonnier Carlsén, Kulturskolan med El Sistema och 
Husbandet, Folkets Bio Umeå, Förlaget M, Lilla Piratförlaget, Mirando Förlag, Olika Förlag, 
Moomin Characters, Myndigheten för tillgängliga medier, Natur & Kultur och Statens Kulturråd.
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Bild: Göran Wretling

Kulturskolan inviger Barnens Littfest tillsammans med Fredrik Lindegren

Kom och lyssna på muminsånger när Kulturskolan öppnar Barnens Littfest med sång och musik! 
Deltar på scen gör El Sistema och blåsorkestern Husbandet. Fredrik Lindegren, Umeå kommuns 
kulturchef invigningstalar.

Tid: 11.15–11.50
Lokal: Vävenscenen, plan 1
Målgrupp: För alla åldrar

Invigning!

Bokförsäljning och signering

Bokcafé Pilgatan finns på plats i Öppna foajén 
med mängder av roliga böcker av våra med-
verkande författare och illustratörer. Några av 
de medverkande kommer att finnas på plats 
för signering för de som önskar. Det kommer 
finnas ett signeringsschema. 

Tid: Från 11.00 (se schema på plats)
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Målgrupp: För alla åldrar

Drop-in!

Bild: Pixabay
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Skapa din egen bokperson

De populära Malva-böckerna handlar om 
Malva som börjar rida och lär sig mer om sin 
släkt, som varit berömda hästhandlare. Kanin-
hoppet handlar om Alwin som älskar kaniner. 
Malin Eriksson, som skrivit ett tjugotal böcker 
och ofta håller i workshops för barn, skapar 
sina bokpersoner genom fantasi och frågor. I 
denna workshop får deltagarna skapa en egen 
person, att skriva en bok om.

Tid: 11.00–13.00
Lokal: Klura grupprum, plan 4
Målgrupp: Från 6 år. Barn som inte kan skri-
va behöver ha med sig en vuxen.

Bild: Danne Eriksson

Upp&Nervända Världen – workshop

Kom och skapa vykort i collageteknik med bild 
och text. Vi inspireras av Christer Themptanders 
roliga bilder i utställningen Upp&Nervända 
Världen i Umeå konsthall.

Tid: 11.00–15.30
Lokal: Konstateljén, plan 3
Målgrupp: 9–13 år

Bild: Åsa Adolfsson

Lilla My berättar

Lilla My är en väldigt liten mymla med en 
mycket stor vilja. Här berättar hon, ur sitt 
perspektiv, om den gången Mumindalen 
översvämmades och muminfamiljen räddade 
sig på en teater som kom flytande förbi deras 
hus. Ett spännande äventyr om att kämpa för 
det man tror på, tappa bort varandra och åter-
förenas. Handlingen är fritt baserad på Tove 
Janssons Farlig midsommar.

Tid: 11.15–11.45 och 12.15–12.45
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 4 år

Bild: Sofia Hildebrand

Två 
tillfällen

Drop-in!Drop-in!
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Lär dig teckna
MONSTER

Workshop med Jonna Björn- 
stjerna. Kom om du törs!

Tid: 
11.15–12.00, 13.00–13.45
Lokal: Skapa formverkstad, 
plan 4
Målgrupp: Från 3 år

Bild: Caroline Andersson

Två 
tillfällen

Bild: Jonna Björnstjerna

Gör ditt eget godistroll! 
– med toarullar och 
flirtkulor

Lillebror Kanin är rädd för 
Godistrollet som kanske kom-
mer och tar honom om han 
äter godis på andra dagar än 
lördagar. Är du också lite rädd? 
Kom till multisalen och gör ditt 
eget godistroll av piprensare, 
flirtkulor och glada färger så 
kanske det blir mindre läskigt. 
Vi välkomnar alla familjer att 
komma och skapa tillsammans.

Tid: 11.00–15.00
Lokal: Upplev multisal, plan 4
Målgrupp: För alla åldrar

Drop-in!

Taktil pysselworkshop

Upptäck hur det är att läsa bokstäver och bilder med finger-
topparna. Ingrid Källström från Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM, inspirerar till egna mästerverk. 

Tid: 11.00–15.30
Lokal: Äppelhyllan, plan 4
Målgrupp: För alla åldrar

Drop-in!
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Bild: Hanna Böhm

Bild: Jan-Åke Eriksson

Piraterna och spökvraket 
– Aj aj pirater!

Högläsning ur boken Piraterna och spökvraket 
med författaren Sara Berg. Sedan leker vi delar 
av boken, packar vår sjörövarbåt inför äventy-
ret och seglar ut på öppet hav.

Tid: 11.30–12.15
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Målgrupp: 3–6 år

Hokus pokus – bli en häxa! 
Ritworkshop med Hanna Böhm

Ritworkshop där barnen får rita sig själva 
som häxor och komma på roliga trollformler 
tillsammans.

Tid: 11.30–12.15
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4
Målgrupp: Från 3 år

Kråkan – en berättelse om längtan

Kajsa har en hemlighet. Kajsa drömmer om att 
ha en tam kråka. Bokläsning, pysslande och 
lyssnande. Prat och tankar om vad det är man 
drömmer om, varför det är så roligt att längta 
och vilka människor som är viktiga för oss. Lite 
klippa och klistra också. Kom och lyssna när 
Solja Krapu-Kallio högläser ur boken Kråkan 
och passa på att göra din egen drömkråka.

Tid: 11.15–12.00
Lokal: Tagning filmsal, plan 4
Målgrupp: 5–10 årBild: Starx
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Kom och gör en väggmålning
tillsammans med Cecilia Heikkilä!

Illustratören och bilderboksförfattaren Cecilia 
Heikkilä är den som skapat bilden på omslaget 
till programmet du håller i handen. Kom och 
hjälp henne att fylla en av Vävens väggar med 
djur, natur och hittepåfigurer. En workshop i 
fritt väggmåleri med tema natur.

Tid: 12.00–14.00
Lokal: Röda korridoren, plan 1 
(intill Vävenscenen och Öppna foajén)
Målgrupp: Från 4 år och uppåt

Drop-
in!

Bild: Jonas Erickson
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Bild: Niklas Sandström

Om jag fötts till groda - högläsning 
med Annika Sandelin

Annika Sandelin skriver roliga dikter och finur-
liga rim. Hör henne läsa högt och visa bilderna 
ur Om jag fötts till groda och Silkesapans 
skratt.

Tid: 12.30–13.00
Lokal: Tagning filmsal, plan 4
Målgrupp: Från 4 år

Bild: Kalle Prorok

Sagodans - en muminsaga

Mumintrollet är på väg till Muminmamman 
med mjölk, men stöter på bekymmer. På 
vägen träffar han Mymlan som letar efter sin 
syster Lilla My som försvunnit. Tillsammans 
ger de sig ut för att hitta henne. En klurig, 
finurlig och fantasifull sagodans som inleds 
med att vår pedagog läser högt ur sagan Hur 
gick det sen?

Tid: 12.00–12.45 och 14.00–14.45
Lokal: Mingla, plan 4
Målgrupp: 3–5 år

Två 
tillfällen

Upp&Nervända Världen - visning

Välkommen till den Upp&Nervända Världen 
som också är namnet på Christer Themptanders 
utställning i konsthallen! Med mycket humor 
kommenterar och ifrågasätter konstnären orätt-
visor i samhället med sina absurda och poetiska 
fotocollage. Visningen hålls av konsthallens 
konstpedagog.

Tid: 12.00–12.15 och 14.00–14.15
Lokal: Umeå konsthall, plan 3
Målgrupp: Från ca 9 år

Två 
tillfällen

© Christer Themptander/Bildupphovsrätt 2020
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Bild: Sara MacKey

En fängslande timme 
med Knyckertz

Familjen Knyckertz kan inte låta bli att ta saker 
som inte är deras. Alla utom sonen Ture, som 
vill bli polis när han blir stor. Kom och träffa Per 
Gustavsson och Anders Spar-
ring som Bröderna Knyckertz. 
Lyssna och titta när de läser, 
berättar samt ritar från den se-
naste boken om Familjen Knyck-
ertz. Boken smygsläpper vi 
denna söndag exklusivt bara för 
besökare på Barnens Littfest! 
Ta chansen och gå Bovjakten i 
anslutning till programmet. 

Tid: 12.15–13.00
Lokal: Tystnad filmsal, plan 4
Målgrupp: Från 5 år

Athena – 12-årig klimataktivist som 
inte tar någon skit

Elin Ek berättar om sina böcker om Athena, en 
rolig 12-åring med pratsjuka som tillsammans 
med bästa vännerna startat Rädda-jorden- 
klubben! Boken Athena – Hur svårt kan det 
vara?! släpps exklusivt på Barnens littfest den 
15 mars, i resten av landet först i april. Elin Ek 
är känd bland många som programledare på 
SVT med den älskade karaktären Grynet.

Tid: 13.00–13.45
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Målgrupp: 8–13 år

Bild: Stefan Tell

Bok-
släpp!

Bok-
släpp!
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Pino sagostund 
med tecken som stöd

Välkommen på sagoläsning med tecken som 
stöd om Pino, småbarnens favoritfigur. Vi lär 
känna Pino ännu mer när vi tecknar sagorna 
tillsammans. Denna gång ska Pino gå ut med 
hunden och mata alla djuren på bondgården.

Tid: 13.30–13.50 och 14.00–14.20
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: Från 2 år

Romska sagor med 
läsambassadör Bagir Kwiek

Bagir Kwiek, Sveriges femte läsambassadör 
och den förste med romskt ursprung, har 
tillsammans med Monica Hirsch skrivit sago-
boken Det var en gång det som inte var. En 
sagobok om förälskade berg och andra sagor 
som berättats i generationer. Under dagen 
kan du dessutom träffa Bagir i Öppna foajén, 
plan 1, där han berättar om sitt uppdrag som 
läsambassadör.

Tid: 13.15–13.45 
Lokal: Tagning filmsal, plan 4
Målgrupp: Från 4 år

Romska 
sagor!

Bild: Susanne Kronholm

Fotboll, vittran och konstiga små hus

Annalena Hedman berättar om och läser högt 
ur sin senaste bok Vittran, nominerad till Barn-
radions bokpris 2019. Om du vill kan du under 
tiden skapa din egen bild till texten. Innan du 
går kan du få en tatuering på handen, precis 
som bokens fotbollsstjärna Herman Manieri 
(fast en som är mer tillfällig än hans)!

Tid: 13.00–13.45
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4
Målgrupp: 7–12 år

Två 
tillfällen

Bild: Sandra Lena Lee

Illustratör: Kenneth Andersson
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Kung Pow – Ola & Johan berättar 
om världens farligaste 12-åring

Ola Lindholm och Johan Lindqvist pratar om 
Kung Pow i böckernas värld, en värld där 
vad som helst kan hända. Action, humor och 
berättarglädje är i fokus.

Läsning ska vara roligt! Vi använder våra ka-
raktärer och våra berättelser för att visa vilken 
spännande upplevelse det är att uppslukas av 
en bok.

Vi älskar när publiken är med i samtalet.  Någ-
ra i publiken kommer att bjudas upp på scenen 
för att få en egen upplevelse av vad det inne-
bär att bära på Kung Pows uråldriga krafter.

Tid: 13.45–14.30
Lokal: Tystnad filmsal, plan 4
Målgrupp: 8–12 år

Bild: Stefan Tell

Bild: Marianne Hård af Segerstad

Hur gick det sen? Högläsning ur en 
mysig muminklassiker

Calle Hård, författare, finlandsssvensk och 
Tove Jansson-fantast läser Hur gick det sen? 
Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My.

Tid: 14.00–14.20
Lokal: Tagning filmsal, plan 4
Målgrupp: Från 3 år
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Bild: Niklas Sandström

Önskedrömmar – Poesiverkstad 
med Annika Sandelin

Alla drömmer om någonting. Kanske om att 
vara helt annorlunda och kunna göra sådant 
som egentligen är omöjligt. Vad tror ni att 
fiskmåsen, blåklockan och gaffeln drömmer 
om? Vi funderar över önskedrömmar och 
skriver dikter om olika karaktärers drömmar, 
med boken Om jag fötts till groda som inspira-
tionskälla. Alla får dra en lapp ur en hatt med 
förslag på vems önskedröm man ska skriva. De 
som vill och hinner får gärna illustrera dikten.

Tid: 14.30–15.15
Lokal: Umgås matverkstad, plan 4
Målgrupp: Från 6 år

Skrivarkurs för barn

Tycker du om att skriva och berätta? Kom då 
till vår skrivarverkstad. Tillsammans med skriv-
pedagog Eva Gustafsson får vi på ett lekfullt 
sätt lära oss att skapa och skriva ner berättel-
ser. Förutom roliga skrivövningar kommer det 
att bli boktips och högläsning. Tema för dagen 
är inspirerat av Barnens littfest. Kursen vänder 
sig till barn från 7 år och uppåt. Du behöver 
inte kunna skriva mycket eller långt för hand 
för att vara med.

Tid: 14.00–15.00
Lokal: Klura grupprum, plan 4
Målgrupp: Från 7 år

Bild: Eva Gustafsson



13

Bild: Kajsa Göransson

Skapa porträtt med Sara Lundberg

Att rita av något eller någon handlar fram-
förallt om att se – och med seendet som 
utgångspunkt kommer vi att arbeta med 
porträtt i lekfulla övningar. Välkomna alla som 
vill och vågar öppna ögonen! 

Sara Lundberg är konstnär, illustratör och 
författare. Bland hennes bilderböcker, som 
har uppmärksammats med flera nomineringar 
och priser, finns till exempel den färgstarka 
serien om Vita och Öjvind, liksom bildromanen 
Fågeln i mig flyger vart den vill som vann både 
Snöbollen och Augustpriset 2017. Sara Lund-
bergs senaste bilderbok, Dyksommar, är gjord 
i samarbete med Sara Stridsberg. 

Tid: 14.30–15.15
Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4
Målgrupp: 9–12 år

Bild: Eva Stina Sandling

Ira lyssnar – Ira gulldala – Ira gulldal

Eva Stina Sandling läser, visar och berättar 
boken Ira lyssnar – Ira gulldala – Ira gulldal. 
Tillsammans med Peter Steggo hålls program-
met på svenska och lulesamiska. I en liten 
workshop efteråt tecknar vi och gör bilder 
utifrån boken.

Eva Stina Sandling är konstnär och illustratör 
från Vuollerim. Hennes bilderbok med miljö-
tema är skriven på svenska, nordsamiska och 
lulesamiska.

Tid: 14.30–15.30
Lokal: Skapa formverkstad, plan 4
Målgrupp: Från 3 år
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Bild: Per Gustavsson

Teckningsworkshop och högläsning 
med Per Gustavsson

Författaren och illustratören Per Gustavsson 
visar och berättar utifrån sina egna bilderböck-
er hur man med enkla medel får in nyanser 
och uttryck när man ritar. Barnen får vara med 
och föreslå vad Per ska rita och självklart ställa 
alla frågor de kan komma på. Det hela avslutas 
med högläsning ur Augustprisnominerade Sen 
kom vintern, en rolig och varm berättelse om 
en orolig hare och en farlig räv.

Tid: 15.00–15.45
Lokal: Sagorummet, plan 4
Målgrupp: 6–9 år
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Mumindalen – roliga äventyr och lagom farligt

En lagom dos av spänning och äventyr men också snällhet och godhet.
Mumindalen är en finländsk-brittisk animerad TV-serie efter Tove Janssons böcker om Mumin-
trollen. Serien hade premiär 2019 i Finland och har ännu inte visats i Sverige. Vi är väldigt glada 
att Barnens Littfest fått rätten att visa seriens tre första delar. Alla talar svenska.

Tider:
13.00–13.25  Lilla My flyttar in
14.00–14.25  Vårvisan
15.00–15.25  Den sista draken i världen

Lokal: Vävenscenen, plan 1
Målgrupp: För alla åldrar

Filmvisning
© Moomin Characters™

Mumin 

på film!

Träffa Mumin och pyssla

I år fyller Mumin 75 år och det firar vi med 
många aktiviteter. I Öppna foajén finns mumin- 
pyssel och här kan du också träffa Mumin, få en 
kram av och kanske ta en selfie med honom.  

Tid: 12.00–15.00
Lokal: Öppna foajén, plan 1
Målgrupp: För alla åldrar

© Moomin Characters™. Ett arrangemang av Junior Productions




