
Nordanå 23 maj 2014
”EMBLAS UNIVERSUM”

›Sagofesten‹



Här kan du rita ditt eget rymdäventyr:



Välkommen till årets Sagofest  
med boken ”Emblas universum” av  
Sara Lundberg och Majken Pollack!

Fredag 23 maj kl. 9.30-13.00 på Nordanå.

Information

Vid vårt informationsbord kan du hämta programblad, plåster och 
få hjälp att hitta! (Biblioteken Skellefteå)
Vid björkarna i början av området. Plats 1 på kartan.

Toaletter

Toaletter finns inomhus i huvudbyggnaden samt utomhus, mellan 
Lanthandeln och Nyborg, se kartan.

Övrigt

• Ta gärna med dig picknickkorg och slå dig ner i gräset.

• Vill du/ni inte vara med på bild. Säg till! Vi har en fotograf på  
 plats för att dokumentera dagen.

Öppettider Nordanå
Huvudbyggnaden med utställningar, café, reception och butik har 
öppet kl 10-16 under dagen.

Varmt välkommen till årets sprudlande Sagofest!

Arr: Kultur Skellefteå



Det här kan du uppleva på Sagofesten 2014:

1. Information 
Vid vårt informationsbord kan du hämta programblad, plåster och 
få hjälp att hitta! (Biblioteken Skellefteå)
Vid björkarna i början av området. Plats 1 på kartan.

2. Rymddisco 
Dansa loss i discotältet. (Biblioteken Skellefteå)
Vid stora björken, i början av gräsplanen. Plats 2 på kartan.

3. Bygg en rymdfarkost med LEGO
Bygg en rymdfarkost med LEGO.  
(Biblioteken Skellefteå, HB Adventure AB)
Vid infobordens grönområde. Plats 3 på kartan.

4. Kom och lek bibliotek!
Här kan du leka och ”jobba” i ett bibliotek. (Biblioteken Skellefteå)
Gräsplanen. Plats 4 på kartan.

5. Mys och läs i Rymdraketstältet
Moskoselskåtan är fylld med busbra böcker inspirerade av Embla-
böckerna. Här kan du vila benen och läsa böcker själv.
(Biblioteken Skellefteå) 
Gräsplanen. Plats 5 på kartan.

6. Kurragömma-tävling
Vilken bokfigur gömmer sig på bilden? (Biblioteken Skellefteå)
Barnens bokbuss, Gräsplanen. Plats 6 på kartan.

6. Barnens bokbuss
Bli en del av Bokbussens stjärnhimmel – skriv ditt namn på en 
stjärna som vi fäster i Bokbussens tak! (Biblioteken Skellefteå) 
Barnens bokbuss, Gräsplanen. Plats 6 på kartan.

6. Trall på pall med Henrik 
Henrik spelar på sin ukulele och sjunger – sjung gärna med! 
Barnens bokbuss, Gräsplanen. Plats 6 på kartan.

6. Låna och läs böcker på Barnens bokbuss
I bokbussen finns läsplatser och möjlighet att låna böcker. 
Barnens bokbuss, Gräsplanen. Plats 6 på kartan.



7. Sagotält
Kom och mys i Sagotältet, lyssna på en saga. Rocka med Saturnus 
ringar och blås bubbelplaneter. (Biblioteken Skellefteå)
kl 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Plats 7 på kartan.

7. Embla mitt i kosmos
Träffa Majken och Sara som har gjort böckerna om Embla. De läser 
nya Embla-boken ”Embla mitt i kosmos” och samtalar med barnen 
samt gör en ”planetworkshop”. 
kl 9:30, 10:30 och 12:30. (Max 15 barn per tillfälle)
Sagotältet, Plats 7 på kartan.

8. Embla och jag
Rita och klipp ett självporträtt. Häng gärna upp i tallarna!
(Biblioteken Skellefteå)
Gräsplanen intill tallarna. Plats 8 på kartan.

8. Emblas Universum i Jättetallarna 
Kom och berätta och lämna ”rymdskepp”, självporträtt eller annat 
med inspiration från Emblas Universum. Vid olika stationer kan du 
skapa och sedan ställa ut/hänga i tallarna.   
Stora tallarna, Gräsplanen. Plats 8 på kartan.

8. Bokprofessorn
Kom och träffa den klurige bokprofessorn som kan allt om 
ovanliga böcker. (Skellefteå museum och Biblioteken Skellefteå)
Gräsplanen. Plats 8 på kartan.

8-11. Stora boken
Skapa sidor till boken som ska innehålla allt man behöver veta
(Rose-Marie Lindfors, Skelleftebygdens berättarförening)
Gräsplanen. Plats Mellan 8 och 11 på kartan.

8-11. Lyssna på en spännande saga från Tibet
Om en 5-årig pojke som flyger drake i en dal i Tibet och drömmer 
om att se världen. Var med på ett riktigt äventyr! (Karin Lundström 
Rawden berättar, Skelleftebygdens Berättarförening) 
kl  11:00 och 11:30 
Gräsplanen. Plats Mellan 8 och 11 på kartan.



9. ”Klurigt med träd” – spana och tävla!
(Biblioteken Skellefteå)
Stolpboden och träden runt stolpboden. Plats 9 på kartan.

10. Sångskoj 
Sångskoj med rymdiga ramsor, o-ljud och spejsig sång Petra Falk, 
Bilda och Anna Hällgren. (Biblioteken Skellefteå) 
kl 12.00. 
Plats 10 på kartan.

10. Dans ut i Emblas Universum
Rörelselek med afrikanska rytmer.
(Linn, RoundaboutMoving Girls Lövånger/NBV)
kl 10-11 (rullande)
Gräsplanen/stolpboden. Plats 10 på kartan.

11. Kapsylien - hjälp oss att bygga en rymdvärld
Gör små rymdskepp och fantasifigurer till Kapsylien
(Biblioteken Skellefteå)
Gräsplanen intill tallarna. Plats 11 på kartan.

11. Hoppa och dansa, leka och ramsa
Lekar och sånger med träd- och raket-tema. Vi förtrollar oss till 
spännande saker som vi fått tips om i stora Röda boken!
(Kulturpedagogiskt centrum och Biblioteken Skellefteå)
kl 10.15, 11.30, 12.15 
Plats 11 på kartan.

12-13. Kom! Gör din egna oupptäckta stjärna i universum
Skapa med bildpedagogerna Veronica och Malin. 
(Kulturpedagogiskt centrum och MAN) 
Plats 12-13 på kartan.

12-13. Vårt gemensamma träd
Klipp ett tyglöv och sy fast det på trädet. Skriv gärna upp din 
förskola på listan så kan en förskola  ”vinna” trädet och använda 
det som sagofilt eller picknickfilt på förskolan.  
(LindaTublerova och Anna-Lena Andersson)
Plats 12-13 kartan.



14. Raketer och rymdskoj
Vi skjuter iväg raketer, målar och har rörelselekar med rymdtema.
(Elever från barn- och fritidsprogrammet åk 3 samt Teknobalder)
Plats 14 på kartan.

15. Roberts Universum
Bestäm vad som ska finnas med i berättelsen, sedan ger vi oss ut 
på en berättarresa. Vi börjar och slutar på Kågegårdens innerplan, 
men resan vet vi inget om ännu. Kanske besöker vi en stuga i 
skogen, eller tar en svängom mars innan vi släpper en prutt i forna 
Egypten. En prutt som kanske luktar jordgubbar. Eller så händer 
det något helt annat på resan i Roberts Universum. (Teater Mila)
kl 10.00, 11.00 och 12.00
Kågegårdens innerplan. Plats 15 på kartan.

16. Embla-teater
(Kulturpedagogiskt centrum)
kl 9.45, 10.45, 12.45 
Plats 16 på kartan.

17. Rymdpromenad
Stationer med rymdtema. (Karin, Åsa och Ellinor från språkteamet)
kl 9.30-12.00
Plats 17 på kartan.

18. EMMETS´s universum
Dramatisering av Emblas Universum. (Elever från Estetiska 
programmet inriktning MIX, Anderstorpsskolan)
kl 11.15, 11.45 
Snäckan, utescenen. Plats 18 på kartan.

Tack Svensk Biblioteksförening, familjen Ljung Nygren, och Region Västerbotten/
Länsbiblioteket i Västerbotten/Givemefive.



Nordanå, Skellefteå

Sommaröppet 17 juni-17 augusti: tisdag-söndag 10-16, måndag stängt.
Mer information: 0910–73 55 10   •   www.skelleftea.se/kultur

Låna och läs nya Embla-boken ”Embla mitt i kosmos” av Majken Pollack och Sara Lundberg. 
Finns på alla bibliotek i Skellefteå kommun!


