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KULTURLOV 23 oktober – 30 oktober
på Mora Bibliotek & Kulturhus, i Rosa huset samt Sollerö bibliotek
Samtliga aktiviteter är gratis!

TROLLERISHOW
MÅNDAG 26/10 · kl. 10
Ålder: barn i alla åldrar
Plats: Mora bibliotek & kulturhus
Maxantal: 35

DRIVE IN BIO
FREDAG 23/10 · kl. 17-20 och 20-23
LÖRDAG 24/10 · kl. 17-20 och 20-23
FREDAG 30/10 · kl. 17-20 och 20-23
Ålder: 13-20 år

Plats: Rosa Huset

Nya äventyr med Filiokus Fredrik! Det blir massor
av trollerier, böcker och skratt när Fredrik hälsar
på med sin nya föreställning ”Boken är min
kompis”. Publikmedverkan och överraskningar för
hela familjen.

TROLLERISKOLA
MÅNDAG 26/10 · kl. 11
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: Vasasalen, Mora bibliotek & kulturhus
Maxantal: 30

Kulturlovet och Rosa huset i samarbete med Amtech och
Film i Dalarna presenterar stolt Drive In Bio 2020.
P.g.a. restriktionerna från regeringen i Coronatider har
vi endast möjlighet att erbjuda 50 platser per visning,
men därför kör vi tre dagar istället! Visningarna är
gratis men du måste hämta ut en biljett. Biljetten
hämtar du ut på Rosa Huset under öppettiderna som du
hittar på vår hemsida.
https://tinyurl.com/y2l94xs8

Biljetterna till både show och skola är gratis och
finns att hämta i biblioteks lånedisk f.o.m. 12
oktober
Frågor&information: bus-karin.johansson@mora.
se

Håll utkik efter filmsläpp på sociala medier eller på
morakommun.se/kulturlov
Frågor&info: mike.christensen@mora.se
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FILMTÄVLING PÅ 24H
PYSSELWORKSHOP
MÅNDAG 26/10 · kl. 13-15
TISDAG 27/10 · kl. 13-15
Ålder: 9 år och uppåt
Plats: Rosa Huset, ateljén (2:a våningen)
Antal platser: 10
Kom och pyssla med oss på Rosa Huset.
Halloween-tema eller vad du vill! Vi har
material och idéer!
Ledare Sylvia Måsan
Anmälan på Morakommun.se/kulturlov
Frågor&information: sylvia.masan@mora.se

MÅNDAG 26 /10
Ålder: 12-19 år
Du har 24 timmar på dig att göra en film! Det enda du får
veta är:
Tre platser, Tre föremål och Ett Tema!
Anmälan sker senast den 26 oktober kl 09.00 via mail till:
alfonso.agren@mora.se
Kl 10 den 26/10 skickas ett mail ut till alla tävlande med
instruktioner och tävlingskriterier.
Du använder den teknik du har tillgänglig och filmar och
redigerar själv ihop filmen. Skicka sen ditt bidrag via valfri
överföringstjänst (tex WeTransfer, Filemail, Sprend mfl)
Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast tisdagen den 27 oktober
kl 09.00.
Antal deltagare per bidrag är valfritt.
Ledare: Lina Falk och Alfonso Ågren
Frågor&information: alfonso.agren@mora.se
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SKAPA DIN EGEN RYMD MED
AKRYLFÄRG
TISDAG 27/10 · kl. 13-17
Ålder: 13-18 år
OBS! Evenemanget är bara för tjejer.
Plats: Rosa Huset
Antal platser: 30
Ledare: Evelina Mångsen
Ta med kläder du inte är rädd om. Vi bjuder
på fika. Om du inte kan komma är det viktigt
att du meddelar detta i god tid. Blir du sjuk
måste du också höra av dig.
Anmälan: morakommun.se/kulturlov
Frågor & information: mike.christensen@
mora.se

Aktiviteter på Simhallen
TISDAG 27/10
ONSDAG 28/10
En gång i timmen mellan 11:00-16:00
blir bana 4-6 ett stort vatteninferno med
sprutande vattenslangar och hög musik i ca
10 min. I undervisningsbassängen kan du
bada i ett hav av bollar!
13:30 Familjegympa på bana 6
14:30 Märkestagning – Sarahmärket och
simborgarmärket.
För mer information, tel: 0250-262 40
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DANSA EN BOK
ONSDAG 28/10 · kl. 9.30-10.30
samt kl. 10.45-11.45
Ålder: 6 - 8 år
Plats: Kulturhuset, Vasasalen (2:a våningen)
Maxantal: 12
Vi tolkar innehållet i en bok med kropp, rörelse och
uttryck.
Ledare: Maja Kjellerås.
Anmälan på morakommun.se/kulturlov
Frågor & information: maja.kjelleras@mora.se

OCH
DET TUTAR
En

barn 3-8
liten show för

BLINKAR
år

TEATER - Det tutar och blinkar
ONSDAG 28/10 · kl. 14
Plats: Mora bibliotek & kulturhus

TORSDAG 29/10 · kl. 14
Plats: Sollerö Bibliotek

Foto: Ulrica Zwenger

Möt Johan Anderblad, känd som programledare på
Bolibompa, numera författare till bilderböckerna
”Bojan och brandbilen” och ”Bojan och polisbilen”.
Han berättar om Bojan, som älskar alla fordon, och
om allt som rör brandbilar och polisbilar.

Möt Johan Anderblad, programledare för Bolibompa, numera författare bla
till bilderböckerna ”Bojan och brandbilen” och ”Bojan och polisbilen”.
Han berättar om Bojan, som älskar alla fordon, och om allt som rör
brandbilar och polisbilar.

28/10 kl 14.00 Mora bibliotek & kulturhus
29/10 kl 14.00 Sollerö bibliotek
35 platser per föreställning. Gratisbiljetter hämtas i Mora biblioteks lånedisk från den 12
oktober
Brandbil eller polisbil finns på plats efter showen, om de inte får en utryckning

Antal platser: 35
Biljetterna är gratis och finns att hämta ut i Mora
biblioteks lånedisk f.o.m. 12 oktober
Frågor&information: yvonne.haag@mora.se
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Aktiviteter på Simhallen
TORSDAG 29/10
En gång i timmen mellan 11:00-16:00 blir bana 4-6
ett stort vatteninferno med sprutande vattenslangar
och hög musik i ca 10 min. I undervisningsbassängen
kan du bada i ett hav av bollar!
13:30 Minigympa i undervisningsbassängen. Passar
hela familjen!
14:30 Simhoppstävling på djupa delen från
trampolinerna. Simkunnighet är ett krav.

För mer information, tel: 0250-262 40

LÄSHUNDEN LOVE
MÅNDAG 26/10 · em från kl. 13
Plats: Mora bibliotek & kulturhus

TISDAG 27/10 · em från kl. 13
Plats: Sollerö bibliotek

TORSDAG 29/10 · em från kl. 13

Läshunden Lov

Plats: Mora bibliotek & kulturhus

FREDAG 30/10 · fm från kl. 9
Plats: Mora bibliotek & kulturhus
Att träna sin läsning genom att läsa högt för någon
är bra. Men det kan också vara lite jobbigt. Därför
är en hund perfekt! Hunden dömer inte, den lyssnar
tålmodigt och många elever tycker att det känns
lättare att läsa för en hund istället för en lärare eller
kamrat.

Att träna sin läsning genom att läsa högt för någon är bra. Men d

vara kan
lite jobbigt.
en hund perfekt!
Barnockså
och unga
boka inDärför
sig på är
läshundspass
på Hunden dömer
lyssnar tålmodigt och många elever tycker att det känns lättare a
Mora och Sollerö Bibliotek. Vi erbjuder tre st 20
en hund istället för en lärare eller kamrat.
minuterspass per dag.

Under veckorna 45-47 kommer Tove och hennes läshund Love till M

bibliotek
sin biblioteks
praktik, förlånedisk.
att bli färdigutbildade som hund
Anmälan
skeroch
tillgör
Mora
terapihund. Varje ”läshundspass” tar ca 20 minuter.
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Vill dina elever träna högläsning med läshunden Love?
Kontakta din skolbibliotekarie eller Sonja Viklund, chef för Mora
Britt-Inger Nilsson, britt-inger.nilsson@mora.se

Aktiviteter på Simhallen
FREDAG 30/10
En gång i timmen mellan 11:00-16:00 blir bana 4-6
ett stort vatteninferno med sprutande vattenslangar
och hög musik i ca. 10 min. I undervisningsbassängen
kan du bada i ett hav av bollar!
11:30 Familjegympa på bana 6
13:30-15:00 Halloweendisco i hela bassängen.
För mer information, tel: 0250-262 40

PROVA PÅ RIDNING
FREDAG 30/10 · kl. 11:30
Ålder: 8-14 år
Plats: Lomsmyren
Antal platser: 15
Endast för er som inte redan deltar i ridklubbens
klasser.
Anmälan görs till: mora.ridklubb@telia.com

FÖRFATTARBESÖK
Helena Dahlgren
FREDAG 30/10 kl. 14:30
Ålder: 8-14 år
Plats: Lomsmyren
Antal platser: 30
Hästbokserie. Möt Helena Dahlgren, författare till
de populära Star Stable-böckerna! Helena läser högt
ur rykande färska boken Spökhistorier från Jorvik
och berättar om hur hennes hästintresse gjort henne
till en bättre författare. Passa på att ställa frågor
eller kanske få en bok signerad!
Anmälan görs via morakommun.se/kulturlov
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Om oss
Kulturlov är ett initiativ skapat
av kultur- och fritidsförvaltningen i Mora.
Tillsamman vill vi skapa ett stort utbud
av roliga och kreativa kulturaktiviteter
under höstlovsveckan v. 44 för barn och unga. Målet
är att det inte ska kosta något för någon att delta.

Hur anmäler jag mig?
Att anmäla sig är enkelt! Vissa aktiviteter kräver anmälan i
förväg och det görs via vårt webbformulär: morakommun.se/
kulturlov Om det krävs anmälan eller ej står under varje aktivitet
här i broschyren. Lätt som en plätt!
Har du frågor kan du kontakta Karin Johansson, bus-karin.
johansson@mora.se eller kulturochfritidsförvaltningen@mora.se
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