
May the force be with you!
Söndag: 21/4 Klockan: 14.00–17.00
En storfavorit i repris – Star Wars-dag i Miini! Möt

besökare från den mörka sidan av kraften, och en

expert som kan berätta allt värt att veta om jedi-

riddare, rebellalliansen, dödsstjärnan och Kraften. 

Medarrangör: Star Wars-organisationen 501:a Legionen.

Onsdagsklubben 
Onsdagar: 6/2, 27/2, 27/3, 24/4 och 22/5 Klockan: 11.00–12.00
Bokklubb för Miinis stora kompisar – föräldrar och 

andra daglediga vuxna. Vi läser totalt fyra böcker inom 

skön- och facklitteratur med anknytning till design. 

För ytterligare information kontakta Miini: 031-368 33 02.

Föranmälan på www.goteborg.se/bibliotek 

OBS! Anmälan avser deltagande vid samtliga fem tillfällen.

Latte och lite lagom
Torsdagar: 7/2, 21/2, 21/3 och 18/4 Klockan: 11.15–12.00
För dig som är sugen på förmiddagska� e, lite småprat med 

andra föräldrar och på att få lyssna på något intressant. 

7/2: Miini tipsar om böcker till såväl 

barn som föräldrar inne på Röhsskas café.

21/2: Först och främst handlar lek om att ha kul! Men leken 

är också en livsviktig del av vårt lärande och vår utveckling. 

Lyssna på och ställ frågor till Torgeir Alvestad, lektor vid 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

21/3: Anna Olsson, specialpedagog och lågstadielärare, 

pratar utifrån sin uppsats Bland appar och nappar om hur 

surfplattor kan främja samspel och språkutveckling. 

Elin Nord, IT-bibliotekarie på Stadsbiblioteket, tipsar 

om appar för små barn och lär dig att ladda ner e-böcker. 

18/4: Är det matte att dansa, baka eller bolla? Förskollärare, 

författare och universitetslektor Elisabet Doverborg och 

Anna Hedlund, förskollärare, ger konkreta exempel på 

hur små barn möter matematik i sin vardag.

Ingår i Miinis och Röhsskas barnvagnsprogram för föräldralediga.

Miinis vårsalong!
Dag: 3/4, 4/4 och 5/4 Klockan: 12.00–17.00
Ta med dig en vuxen och hitta en fi n, spännande 

eller rolig sak i museets samlingar att rita av. 

Alla teckningar ställs ut i Miinis vårsalong!
Star Wars-dag

Vecka för vecka. Fri entré

Dina teckningar ställs ut

För vuxna (barn får såklart vara med)

Skapa teaterdockor för barn 4–7 år
Dag: Söndag 24/2 Klockan: 14.00–16.00 
Välkommen att skapa dina egna teaterdockor och fantasi-

världar med Anna Leyman, scenkonstnär och dockspelare.

Dockorna tillverkas med enkla medel där bara fantasin 

sätter gränser. Du kan också göra din egen teater med 

dockorna och spela med dem i den stora teaterboken! 

Kalas!
Dag: Söndag 24/3 Klockan: 13.00–15.00 
Miini fyller 1 år och blir så glad om du vill komma 

på kalaset! Stor eller liten – alla är lika välkomna.

Vecka 4
Tisdag 22/1 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Lördag 26/1 kl 11.00 Miini, Anna och kompisarna
Söndag 27/1 kl 13.00 Böckernas framsida

Vecka 5
Tisdag 29/1 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt
Söndag 3/2 kl 14.00 Röhsskas öppna visningar för små

Vecka 6
Tisdag 5/2 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Onsdag 6/2 kl 11.00 Onsdagsklubben
Onsdag 6/2 kl 12.00–17.00 Samernas nationaldag 
Torsdag 7/2 kl 11.15 Latte och lite lagom

Vecka 7
Tisdag 12/2 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt
Onsdag–fredag 13/2–15/2 kl 12.00–17.00 Sakletarjakt
Lördag 16/2 kl 14.00 Jättefl ickan och sorgtrollen

Vecka 8
Tisdag 19/2 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Torsdag 21/2 kl 11.15 Latte och lite lagom
Lördag 23/2 kl 11.00 Miini, Anna och kompisarna
Söndag 24/2 kl 14.00–16.00 Skapa teaterdockor

Vecka 9
Tisdag 26/2 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt
Onsdag 27/2 kl 11.00 Onsdagsklubben
Söndag 3/3 kl 14.00 Röhsskas öppna visningar för små

Vecka 10
Tisdag 5/3 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Fredag 8/3 kl 12.00–17.00 Internationella kvinnodagen 

När något är understreckat behöver du boka 

gratisbiljetter på: goteborg.se/bibliotek

Vecka för vecka. Fri entré

Vecka 11
Tisdag 12/3 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt

Vecka 12
Tisdag 19/3 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Torsdag 21/3 kl 11.15 Latte och lite lagom
Lördag 23/3 kl 11.00 Miini, Anna och kompisarna
Söndag 24/3 kl 13–15 Kalas!

Vecka 13
Tisdag 26/3 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt
Onsdag 27/3 kl 11.00 Onsdagsklubben

Vecka 14
Tisdag 2/4 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Onsdag–fredag 3/4–5/4 kl 12.00–17.00 Miinis vårsalong
Söndag 7/4 kl 14.00 Röhsskas öppna visningar för små

Vecka 15
Tisdag 9/4 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt

Vecka 16
Tisdag 16/4 kl 11.00, insläpp 10.45 Vicke Vire
Torsdag 18/4 kl 11.15 Latte och lite lagom
Lördag 20/4 kl 11.00 Miini, Anna och kompisarna
Söndag 21/4 kl 14.00-17.00 May the force be with you!

Vecka 17
Tisdag 23/4 kl 11.00, insläpp 10.45 Pelle Plutt
Onsdag 24/4 kl 11.00 Onsdagsklubben

Vecka 18
Söndag 5/5 kl 14.00 Röhsskas öppna visningar för små

Vecka 21
Onsdag 22/5 kl 11.00 Onsdagsklubben

Vecka 22
Söndag 2/6 kl 14.00 Röhsskas öppna visningar för små

Gör din egen teater + Miini 1 år

Miinis program
våren 2013



Vad hittar du hos Miini?
På Stadsbiblioteket Miini på Röhsska hittar du 

faktaböcker, bilderböcker, pekböcker, kapitelböcker, 

fi lm och musik för de yngsta barnen. 

Hos Miini kan du mysa en stund, pyssla i ateljéhörnan, 

delta i ett arrangemang, läsa högt eller låna med dig 

böcker, fi lmer och datorspel hem. Det fi nns iPads med 

spel, sköna läsplatser och en lekhörna för de allra 

minsta. Dessutom kan du ta en god kopp ka� e 

på Röhsska museets café.

Tolktjänst under arrangemang
För döva eller hörselskadade barn fi nns möjlighet till tolktjänst.

Anmälan görs på 031-368 33 02 några dagar i förväg.

Vicke Vire för barn 2–8 månader
Varannan tisdag: 22/1–16/4 Klockan: 11.00. Insläpp: 10.45
Ida Lod sjunger, ramsar och spelar gitarr. Ida är utbildad vid Högskolan 

för scen och musik och har fl era års erfarenhet av baby- och barnrytmik. 

Gratisbiljetter bokas på goteborg.se/bibliotek 

Pelle Plutt för barn 9 mån–2 år
Varannan tisdag: 29/1–23/4  Klockan: 11.00. Insläpp: 10.45
En stund för föräldrar och barn då vi trallar, trummar och (t)ramsar!

Rytmikpedagogen Sara Svensson tar med oss på en musikalisk 

resa med instrument, rörelse, fantasi, färg och lek till och med 12/3. 

Från den 26/3 trä� ar vi Klara Rosén som är musiker och barnpedagog.

Genom sång, rytm, rörelse och ramsor skapar hon ett rum 

för kommunikation, musik och en glädjefull stund.

Gratisbiljetter bokas på goteborg.se/bibliotek

Miini, Anna och kompisarna för barn 2–4 år
Lördagar: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4 Klockan: 11.00 
Välkommen att trä� a Miini och Anna Hedlund, förskollärare 

och mediapedagog. Både Miini och Anna gillar böcker. 

Skapande lek med ord och berättande är utgångspunkt 

när vi möts i Miinis pysselhörna.

Våren hos Miini

Stadsbiblioteket Miini

Rim, ramsor och skapande

Sakletarjakt!
Dag: 13/2, 14/2 och 15/2 Klockan: 12.00–17.00 
Miini har busat och gömt fi gurer runt om i museet! 

Kan du hjälpa till att hitta dem?

Dockteater för barn från 4 år
Jättefl ickan och sorgtrollen
Lördag: 16/2 Klockan: 14.00
En liten fl icka hittar en magisk önskesten och växer 

till en jätte. Hon blir modig och vågar gå in i de arga 

trollens näste. Men trollen är inte arga, de är ledsna! 

De har glömt bort hur man önskar sig det man längtar efter ... 

Figurer och scenografi  skapas med saker som man 

kan hitta ute eller i en gammal tants väska. 

Av och med Anna Leyman, scenkonstnär och dockspelare.

Troll, teater och bus

Adress
Vasagatan 37–39

400 15 Göteborg

Telefon och e-post
031-368 33 02

miini@kultur.goteborg.se

Närmaste buss och spårvagnshållplats
Närmaste buss- och spårvagnshållplats är Valand. 

Öppettider
Tisdag 12–20, ons–fre 12–17 och lör–sön 11– 17

Webbplatser
Webbkatalog: www.gotlib.goteborg.se

Webbplats: www.goteborg.se/miini

Blogg: www.stadsbiblioteket.nu

Hej! Jag heter Miini.
Nu känner du kanske redan mig, som bor i 

ett litet bibliotek som heter precis som jag! 

Det är för barn 0–5 år och ligger i Röhsska museet. 

Mitt jullov var fi nemang, men nu är jag glad att 

vi kör igång med roliga saker tillsammans igen!

Allt är gratis förstås. Kram – vi ses snart!
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Böckernas framsida för barn från 4 år
Söndag: 27/1 Klockan: 13.00 
Bibliotekarie Marie Johansson visar olika bokomslag och 

pratar med barnen om varför de ser ut som de gör, vilken 

känsla som väcks i magen och vad de tror att boken handlar om. 

Därefter blir det sagoläsning och alla får tillsammans med 

Ingela Jonasson rita sitt eget bokomslag till berättelsen. 

Ingela är keramikkonstnär och författare till böckerna 

Pyssla tillsammans och Julpyssla tillsammans.

Bokomslag, sagor och pyssel

Röhsskas öppna visningar för små
Söndagar: 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 och 2/6 Klockan: 14.00
En sagostund och skattjakt för hela familjen med fokus 

på barnens upptäckarlust! Genom bilderboken förs vi 

tillsammans med en pedagog från Röhsska ut i det stora 

museet. På temat för dagen tittar vi på designföremål, 

från djurvärlden i Jugend till drakar i Kina.

Sagostund och skattjakt

Samernas nationaldag
Onsdag: 6/2 Klockan: 12.00–17.00
Samerna är ett av världens ursprungsfolk och sedan 1993 är 

detta deras nationaldag. Det vill vi uppmärksamma på Miini!

Samernas dag

Internationella kvinnodagen
Fredag: 8/3 Klockan: 12.00–17.00
På Miini är varje dag alla pojkars och fl ickors dag, men denna dag är 

också Internationella kvinnodagen. Det vill Miini uppmärksamma!

Kvinnornas dag


