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Karlsson på taket smyger igen på Alfons Åbergs Kulturhus
Högläsning och läsning står i fokus då Alfons Åbergs Kulturhus arrangerar en egen
Minibokmässa på Kulturhuset under Bokmässan i Göteborg.

Astrid Lindgrens barnbarn, Annika Lindgren, läser högt ur boken Karlsson på taket smyger igen.

Högläsning och läsning står i fokus då Alfons Åbergs Kulturhus arrangerar en egen
Minibokmässa i samband med Bokmässan i Göteborg. Annika Lindgren, som är Astrid
Lindgrens barnbarn, läser högt ur boken Karlsson på taket smyger igen och är en av
hedersgästerna liksom Jujja Wieslander mer känd för böckerna om Mamma Mu.
-Läsning i alla former är viktigt för en bra start i livet. Vi får besök av författare som läser
inspirerande böcker för att främja läsning och högläsning, säger Anna Forsgren, vd på Alfons
Åbergs Kulturhus.
Minibokmässan pågår 22-23 september.
Högläsning pågår följande tider:
22
september
10:30
Petra Sandra Holstensson läser ”Vildas vilda ben”.
Maria Estling Vannestål & Sanna Hellberg läser ”Lovis Ansjovis och
11:15
rockpappan”.
12:00
Elisabet Österlund läser ”Trolläventyret i nöjesparken”.
23
september
10:15
Annika Lindgren läser ”Karlsson på taket smyger igen”.
10:30
Jujja Wieslander läser ”Vina Vinas födelsedag” och Mera fart Mamma Mu!
14:00
Läsambassadören Anne-Marie Körling läser Aja baja, Alfons Åberg.
Fakta Alfons Åbergs Kulturhus:
Alfons Åbergs Kulturhus är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Här kan
nyfikna barn leka, busa, klättra och upptäcka i ett hus fullt med finurliga saker. Dagliga programpunkter erbjuds inom t ex
barnteater, gestaltning, läsning, matte och NO. 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
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