Pressmeddelande 1 november, 2016

Premiär för Läslov med MysRys på Alfons Åbergs Kulturhus.

Under Läslov med MysRys flyttar små spöken, fladdermöss och spindlar in lite varstans på Alfons Åbergs
Kulturhus. Den som törs kan också hälsa på illmonstret i garderoben.

-Vi vill göra något nytt och ruskigt roligt för de mindre barnen och deras vuxna, säger
Anna Forsgren, VD för Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.
Hit kan ALLA komma och ta del av våra aktiviteter som ingår i entréavgiften. Varje dag har vi
högläsning. Skådespelare och sagoläsare läser på sitt eget "MysRysliga" sätt. Caligari bjuder på
varieté och det kommer att ryka, pysa och mysa mer än någonsin. Dessutom spelar vi teater med
spök och MysRys och Alfons farmor kommer på besök. Det blir lagom läskigt i Alfons anda.
Ljudslingor finns i teatern och det går att låna hörlurar för dem som önskar.
Samtidigt vill vi uppmärksamma och hylla högläsningen. Vi knyter an både till Läsrörelsens läslov och
Göteborgs satsning på Staden där vi läser för våra barn. Alla barn förtjänar att få en bra start i livet.
Att kunna läsa är en av nycklarna. Läsförmågan främjas av högläsning och det kan man aldrig börja
för tidigt med.
Under Läslov med MysRys flyttar små spöken, fladdermöss och spindlar in lite varstans i huset. Den
som törs kan också hälsa på illmonstret i garderoben.
Dagsprogrammet hittar du på www.alfonskulturhus.com
Läslov med MysRys pågår från 29/10 till 6/11. Vi har öppet varje dag mellan 10 och 16.
Bilder fritt för publicering bifogas. Fotograf Elsa Amanda Larsson.

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, upptäcka och lära 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
Presskontakt Läslov med MysRys: lisa.odman@alfonskulturhus.com Tel: 0705-10 24 30,
www.alfonskulturhus.com

