Pressinbjudan 23 oktober, 2017

Med musik, dans och tidstypiska kläder väcks nyfikenhet kring förr och nu, om soffan,
och familjen, sagor, berättelser och läsning. Föreställningen utgår från boken "Farfars
mammas soffa" skriven av Anna Bengtsson, illustratör och författare.
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Media är välkomna att närvara.
Dag: onsdag 25 oktober
Tid: 11.30
Plats: Alfons Åbergs Kulturhus, Slussgatan 1, Trädgårdsföreningen i Göteborg
Kontakt: Amandaelsaandreas@gmail.com 0733-444 086
Boken bygger på spännande historiska fakta och börjar 1915 då ett ungt par i Göteborg
inhandlar en soffa. Läsaren får följa både släkten och soffan genom hela 1900-talets historia
fram till nu. Föreställningen turnerar inom Göteborg i höst och är ett samarbete mellan
Göteborgs Stad, Alfons Åbergs Kulturhus, Teater GAPET OCH Teater Bataljonen.
Av och med: Saga Björklund Jönsson, Lydia Sjöberg, Maria Björklund Jönsson, Matilda
Jelse, Anna Nordkvist och Amanda Elsa Andréas.
Alla barn i förskoleklass har fått "Farfars mammas soffa" i bokpresent av Göteborgs Stad.
Bokpresenten och Sagofesten är två av många insatser för att Göteborg ska bli Staden där vi
läser för våra barn, en del av Jämlikt Göteborg - hela staden socialt hållbar och 400-års
jubileet 2021.
Fakta Alfons Åbergs Kulturhus
Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett kreativt kulturhus
för barn och deras vuxna. Här kan alla nyfikna barn leka, upptäcka och lära i ett hus fullt med finurliga
saker. Dagliga programpunkter erbjuds inom till exempel barnteater, gestaltning, läsning, matte och
naturorienterade ämnen. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons bor i, hans
vardagsrum, läskiga monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan, farmor och mycket mer.

De vuxna kan slå sig ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas
vara Alfons pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För
mer information se alfonskulturhus.com

