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MÅNKAN OCH JAG HAR EN HEMLIGHET

›Sagofesten‹

Ill: Emma Virke



VÄLKOMMEN TILL ÅRETS SAGOFEST!
Hedersgäster är alla barn födda 2009 som läst och jobbat med årets 
utvalda bilderbok ”Månkan och jag har en hemlighet” av Katarina Kieri 
och Emma Virke ute på alla bibliotek och Barnens bokbuss i Skellefteå 
kommun. ”Månkan och jag har en hemlighet” är inspirationskälla för 
Sagofesten 2015.

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! 
   En fotograf kommer att gå runt och ta bilder.

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

Lanthandeln har öppet kl 10-18 under dagen.

Varmt välkommen till årets hemliga Sagofest!

Arr: Kultur Skellefteå



DET HÄR KAN DU UPPLEVA PÅ ÅRETS SAGOFEST

1. Information 
Vid vårt informationsbord kan du hämta programblad, plåster och få 
hjälp att hitta! Kultur Skellefteå. 
Tider: 9.30-13.00
Vid björkarna i början av området. Plats 1 på kartan.

2. Spana in en kråka, maskar, insekter och lustiga kryp
Här kan du utforska! Kolla in alla intressanta kryp i vår lilla utställning. 
Räkna alla maskar i vår maskodling. Leta på marken och i jorden  med 
förstoringsglas/lupp: Hittar du något spännande? Titta i intressanta 
faktaböcker. Känn på jättemasken, lek med en stor myra…  
Kultur Skellefteå och Lövångersskolan. 
Tider: 9.30-13.00
Lilla Gräsplanen vid infoborden. Plats 2 på kartan.

3. Kråkan letar sin jojk
Varje varelse har sin egen jojk (musik). Kråkan letar sin jojk och möter 
olika djur i en sameinspirerad historia kring gåtan om vem man är.  
Karin. Skelleftebygdens Berättarföreningen.
Tider: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Björkarna vid lilla gräsplanen. Plats 3 på kartan.

4. Sång, rassel och pling-stund!
Kultur Skellefteå.
Tider: 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 
12.30 och 12.50.
Lilla gräsplanen vid björkarna. Plats 4 på kartan.

5. Hemliga lådor
Vågar du sticka in handen i de hemliga lådorna? Gissa innehållet och 
tävla om fina bokpriser. Kultur Skellefteå. 
Vid stora björken på stora gräsplanen. Plats 5 på kartan.

6. Pyssla med askar och blommor
Här kan du göra din egen hemliga låda, tillverka tulpaner och andra 
blommor. Kultur Skellefteå. 
Tider: 9.30-13.00 
Vid stora björken på stora gräsplanen. Plats 6 på kartan.



7. Kryp som en mask och klättra som Månkan och jag 
Lektunnlar och stora björken finns för fri lek. Kolla gärna i Månkan och jag 
boken och härma olika rörelser!
Stora björken vid gräsplanen. Plats 7 på kartan. 

8. Sagotält med hemlig workshop
Kom och mys i Sagotältet, lyssna på en saga. 
Tider: 10.30-12.00.

Här kan du också vara med på Workshop med Emma Virke och skapa 
”Hemliga luckbilder” 
Tider: 9.30-10.15 och 12.00-12.45.  
Biblioteken Skellefteå, Emma Virke, Länsbiblioteket i Västerbotten
Gräsplanen. Plats 8 på kartan.

9. Kom och berätta din hemlighet!
Känn dig fri att leka och lämna en hemlighet.  
En vacker fågel kommer att hålla din hemliga säker...
Marina, nycirkusartist. Kultur Skellefteå.
Tider: 9.30-9.45, 10.15 -10.30, 11.00-11.15, 11.45-12.00, 12.30-12.45.
De två träden i husvinkeln. Plats 9 på kartan.

10. Se upp! Ungarna hittar hemligheten... 
Hjälp Månkan att gömma hemligheten. Teaterlek för alla
Ella och Ingela, Estet teater 2 Anderstorpsskolan
Tider: 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15 och 12.45.
Gräsplanen vid lilla sophuset och vid ”hemliga fågeln”.  
Plats 10 på kartan.

11. Trumman berättar 
Med hjälp av trumman och barnens fantasi skapar vi nya berättelser 
tillsammans. Rose-Marie. Skelleftebygdens Berättarförening. 
Tider: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Gräsplanen. Plats 11 på kartan.

12. Hemligt!!!
Var kan vi gömma våra hemligheter? Vad är en hemlighet?
Lyssna, upptäck, rita och berätta om hemliga ställen och dina hemligheter! 
Skelleftebygdens Berättarförening
Sop-stationen vid gräsplanen. Plats 12 på kartan.



13. Mys och läs i ”Hemliga kojan”
Moskoselskåtan är fylld med busbra och hemliga böcker.
Här kan du vila benen och läsa böcker själv. Kultur Skellefteå. 
Tider: 10.15, 11.30, 12.15. 
Gräsplanen. Plats 13 på kartan.

14. Tipsrunda med inspiration av ”Månkan och jag”
Smyg runt och leta fem frågor på Bibliotekens tipsrunda och vinn finfina 
hemliga bokpriser. Kultur Skellefteå. Start: Barnens bokbuss. 
Tider: 11.00 och 11.30 
Bokbussen, i hörnet på stora Gräsplanen. Plats 14 på kartan.

15. Trall på pall
Sång och musik med vår bokbusschaufför Henrik!  
Kom och sjung med! Kultur Skellefteå.
Tider: 9.30 -13.00
Bokbussen, i hörnet på stora gräsplanen. Plats 15 på kartan.

16. Bokbussen 
Läs, låna och mys inne i vår bokbuss! Kultur Skellefteå.
Tider: 9.30-13.00
Bokbussen, i hörnet på Gräsplanen. Plats 16 på kartan.

17. Hitta hemliga gömstället 
Tider: 9.30-13.00 
Gruvan i lekparken. Plats 17 på kartan.

18. Kråkan berättar 
Rörelselek ”Månkan och jag” men ur Kråkans perspektiv.  
Fern Girdlestone. 
Tider: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 och 12.30. 
Dansbanan Snäckan. Plats 18 på kartan.

19. Gräv mask-gångar 
Tider: 9.30-13.00 
I sanden vid Volleybollplanen. Plats 19 på kartan.

20. Sop-jakten 
Det ligger skräp lite här och lite där! Hjälp oss att hitta skräpet och lägga 
det i rätt soptunna. Samhällsbyggnad.
Tider: 9.30-13.00
Dungen bredvid volleyboll-planen. Plats 20 på kartan.



21. Månkan och jag har en hemlighet
Teater med dramapedagogerna.
Tider: 10.00, 11.00 och 12.00
Kågegårdens/Nyborgs innerplan. Plats 21 på kartan.

22. Titta! En fågel
Pappersklipp.  
Veronica, Maria och Ulrika. MAN, Skellefteå museum och Kultur Skellefteå.
Tider: 9.30-13.00.
Lilla gräsmattan. Plats 22 på kartan.

23. Sätt näbben på kråkan!
Kråkan har tappat sin näbb, hjälp oss att sätta fast den igen!
Kultur Skellefteå. 
Tider: 9.30-13.00.
Bortanför det stora tallarna. Plats 23 på kartan.

24. Dansa i sagans värld! 
Vi provar olika sätta att dansa och röra oss till musik och tar oss till hemliga 
platser. Skellefteå Dans och Balettförening.
Tider: 9.30-10.00 och 10.15-10.45
Gräsplanen vid Stolpboden. Plats 24 på kartan.

25. Fota en hemlighet! 
Fotografera hemliga saker, platser eller annat du kan hitta.  
Claes. Kultur Skellefteå.  
Tider: 9.30-13.00 
Vid Bokbussen, gräsplanen. Plats 25 på kartan.

26. Skriv en hemlighet
Här kan du prova skriva på skrivmaskin och kanske något hemligt
Precis som i boken… Kultur Skellefteå
Tider: 9.30-13.00.
Gräsplanen. Plats 26 på kartan.

27. Skaparbord - Pimpa pumla och måla en kråka/pumla
Här kan du pimpa en pumla som du kan ta med hem. Använd fritt material 
som finns på bordet. Så länge alla julgranskulor räcker…
Måla/rita/klipp och klistra en kråka och/eller en pumla som du kan hänga 
upp i ”Pummelträdet”. Vilka färger får din pumla? Kultur  Skellefteå. 
Tider: 9.30-13.00
Nära stora tallarna, gräsplanen. Plats 27 på kartan.



28. Pummelträd 
Kom och häng din pumla och/eller kråka i jätteträdet. Pumla 
och/eller kråka kan du måla/rita/skapa vid Skaparbord. Kultur 
Skellefteå. 
Tider: 9.30-13.00 
Stora tallarna, gräsplanen. Plats 28 på kartan.

29. Skapa med kryddor!
Gör härlig kryddkonst. Ibn Rush och Global Helpline
Tider: 9.45, 10.45, 12.45. 
Gräsplanen. Plats 29 på kartan.

30. Hemligt uppdrag!
Måla bilen rosa och/eller sätt fast hjärtan och döskallar a la 
”Månkan och jag har en hemlighet”. Kultur Skellefteå och 
Lövångers motorsällskap.
Tider: 9.30-13.00
Gräsplanen. Plats 30 på kartan.

31. Hoppa och dansa, leka och ramsa
Hemliga lekar och sånger. Kultur Skellefteå.
Tider: 10.15, 11.30 och final 12.45.
Gräsplanen. Plats 31 på kartan.



Nordanå, Skellefteå

Sommaröppet 16 juni-23 augusti: tisdag-söndag 10-16, måndag stängt.
Mer information: 0910–73 55 10   •   www.skelleftea.se/kultur

Tack till: Lövångersskolan, Samhällsbyggnad, Lövångers motorsällskap, Familjen 
Ljung Nygren, Lövånger Integration Skellefteås Berättarförening, Global Helpline och 
Länsbiblioteket i Västerbotten.

Rita en hemlighet:


