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14.00-18.00
11 februari kl
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0
bruari kl 12.0
Söndag 17 fe
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lt
, Skövde Ku
Stadsteatern

Filmworkshop för dig född
2004-2010!
Mer info och anmälan: skovdefilmfestival.se.

Skövde Musikteater bjuder på ett smakprov ur Pippi
Långstrump på de sju haven och en titt på och bakom
scenen.
Arrangör: Skövde Musikteater

Sportlov i Konstlab

orkshop
Planteringsw
s kl 13.00
Lördag 2 mar
rfabrik
Skövde Kultu

Vårsolen har återvänt och det börjar bli dags att sätta frön
i jorden. Kom till Skaparverkstan och delta i vår planteringsworkshop. Vi gör egna krukor och fröpinnar och sår
olika sorters fröer tillsammans.
Ingen föranmälan, drop in.

b

Tisdag-fredag v.7 kl
13.30-15.30
Konstmuseet, Skövde
kulturhus

Inspireras av konsten i museet och skapa din egen
pixelkonst på vår fyra meter långa pegg-vägg eller gör en
egen stop motion-animation.
Från fyra år och uppåt. Ingen föranmälan, drop in.

rl
Adin Trollka

0
bruari kl 15.0
Torsdag 14 fe
us
rh
u
lt
u
K
e
kövd
Biblioteket, S

Familjevisning

Hej Sikelej!

Lördag 9 mars kl 13.00
Konstmuseet, Skövde
Kulturhus

Lördag 23 februari kl 13.00
Biblioteket, Skövde Kulturhus
Musik, sång och dans med Susanne Lind.
Rekommenderad ålder 5-9 år.

ad
Tipspromen

Lekfull familjevisning,där barn och
föräldrar upptäcker konsten tillsammans!

Kriktor

ruari
Lördag 23 feb
rhus
Skövde Kultu

s kl 13.00
Lördag 23 mar
us
kövde Kulturh
Biblioteket, S
Barnteaterföreställning av och med Yvonne
Eriksen.

Trollkarlen Adin kommer till Stadsbiblioteket med sin
magiska föreställning!

Glada, Ada och sömnklockan
Fredag 15 februari kl 13.30
Biograf Odeon, Skövde Kulturhus
I filmen får Ada och Glada i uppgift av sina
grannar att hälsa på grannarnas bror, en tankspridd
uppfinnarjocke som heter Manickus…
Mer info: skovdefilmfestival.se.

Familjevisning
Lördag 23 februari kl
12.00
Konstmuseet, Skövde
Kulturhus

Lekfull familjevisning i samband med
modersmålsdagen, där barn och föräldrar upptäcker
konsten tillsammans!
Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Gör ditt eget insektshotell!
Lördag 6 april kl 13.00
Skövde Kulturfabrik
Bin, humlor och andra nyttoinsekter lider
av bostadsbrist. Fixa ett insektshotell i vår
Skaparverkstad! Du får mer frukt och bär i din
trädgård på köpet. Ingen föranmälan, drop in.

Sagostund i Konstlabb
Lördag 13 april kl 13.00
Skövde Kulturhus
Vi läser sagor i Konstlabb,
för att sedan skapa egen pixelkonst. Sagostund från tre till
sex år. Peggvägg och stop-motion från fyra till hundra år.
Ingen föranmälan, drop in.

11
feb
12-15
feb

Filmworkshop
Skövde kulturhus
Sportlov i Konstlabb
Skövde kulturhus

14
feb

Adin Trollkarl
Skövde kulturhus

15
feb

Film – Glada, Ada och sömnklockan
Skövde Kulturhus

17
feb

Pippi bakom kulisserna
Skövde Kulturhus

23
feb

Familjevisning, tipspromenad,
Hej Sikelej! Skövde kulturhus

Inspireras av konsten i museet
och skapa din egen pixelkonst på vår fyra meter långa
pegg-vägg eller gör en egen stop motion-animation.
Från fyra år och uppåt. Ingen föranmälan, drop in.

2
mars

Planteringsworkshop
Skövde Kulturfabrik

9
mars

Familjevisning
Skövde kulturhus

Öppet hus

23
mars

Kriktor
Skövde kulturhus

Påsklov i Konstlabb
Tisdag-torsdag v.16 kl 13.30-15.30
Konstmuseet, Skövde Kulturhus

14.00-16.00
Lördag 4 maj kl
ik
övde Kulturfabr
Musikskolan, Sk

Träffa musikskolans l
ärare och prova olika instrument!

skovde.se/kulturkul

Alla Kulturkul är kostnadsfria!
Kontakt:

Skövde kommun, 0500-498000
Med reservation för ändringar

6

april

Gör ditt eget insektshotell!
Skövde Kulturfabrik

13
april

Sagostund i Konstlabb
Skövde kulturhus

16april
-18

Påsklov i Konstlabb
Skövde kulturhus

4
maj

Öppet hus
Skövde kulturfabrik

Kulturkul
Våren 2019

