Berätta, lyssna, läs!
– en dag med språkglädje och lättläst i fokus
Onsdag 8/10 kl. 13.30-18.00 Halmstads stadsbibliotek
Fri entré
13.30-18.00 Entréplan

13.30-15.30 Entréplan

Bokmässa med berättarinslag

Sagor och skrönor

Besök vårt mässtorg och inspireras av utställare och
berättare. Vi bjuder också på en del överraskningar!
Alla är välkomna!

Katarina minglar runt på mässtorget och berättar
historier, spännande sagor och skrönor för alla som vill!
14.00-15.00 Nissanscenen

13.30-18.00 Ord- och bildverkstaden

Möt en livs levande läshund!
Läsa för hunden? Javisst! Prova på att läsa högt för en
Läshund! Hundförarna svarar på dina frågor om
hundarna och läspedagogiken.

Dela ömt varandras öden
Per Gustavsson har skrivit många omtyckta lättlästa
böcker. De innehåller både roliga och hemska historier.
En del är fula och fräcka. Nu berättar Per om varför han
skriver som han gör och berättar sina bästa historier.
Det blir både skratt och allvar.
15.00-16.30 Elsarummet

Kom och prova på språkstimulerande appar!
Logopeder från Kärnhuset finns på plats för att guida
bland språkutvecklande appar.
Alla åldrar är välkomna! Drop-in.
Samarr. med Resurscentrum Kärnhuset
16.00-18.00 Entréplan

Sagoberättande med Mickel i Långhult
Sagoberättaren Mickel i Långhult dyker upp lite
varstans och delar med sig av sina skrönor och historier.
Räkna med att bli både förskräckt och road.
16.00-17.00 Sagorummet

Kärlek, spänning och zombies
Träffa författarna Thomas Halling och Magnus Nordin
som berättar om sina böcker.
Thomas Hallings böcker om Emil handlar om kompisar,
kärlek och mycket annat som du kan känna igen dig i.
Hur skulle du ha gjort om du hade varit Emil?
Skräckförfattaren Magnus Nordin berättar om sin
läskiga och lättlästa bokserie. Zombier tar över Gotland
och Elias och Emma måste kämpa för att överleva.
Samarr. med Nypon förlag och Berghs förlag

13.30-14.00 Elsarummet

Lättläst lyfter!
Catharina Kåberg från Centrum för lättläst och Årets
läsombud Ann Erixson från Halmstad samtalar om att
använda lättlästa böcker i vård och omsorg.
Samarr. med Centrum för lättläst
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Tillgänglighetsdagen
Söndag 12/10 kl. 11.00-16.00 Halmstads stadsbibliotek
Fri entré

11.00-16.00 Entréplan

Mässtorg med funktionshinderorganisationer
Prova att köra rullstol eller trehjuling.

Utställningar

Målningar av Glada målargänget och
Eketånga daglig verksamhet.
11.30-12.00 Nissanscenen

Ika & Åke

En clÅwnföreställning för alla åldrar till grandiÅs
klassisk musik i sköna kostymer med det sensationella
Skelettet Åke som dansant kavaljer.
SymfÅni och Bombasm! Ika Nord är mimare, regissör och
skÅdespelare bördig från Halmstad som speciellt gärna
framför sin show för speciella med inslag av TAKK.
Samarr. med Kultur i Halland
12.00-13.00 Elsarummet

Musik och samhälle

Oa Larsson berättar och visar film om
Hamburgarnas 20-åriga historia.
12.00-15.00 Verkstaden

Sinnenas verkstad

Skapa konstverk man kan se på, känna på, lukta på och
kanske lyssna på med Marie & Modesty.
12.00-12.45, 13.00-13.45 Klarasalen

Teaterskoj

Rena rama drama. Kom och prova på olika
teaterövningar med Åsa Lauer.
13.00-13.30 Nissanscenen

Glada kören

Sångarglädje med kören bestående av medlemmar
med olika funktionsnedsättning under ledning
av Henrik Andersson.

Jag har inte tappat förståndet bara talet

13.00-14.00 i Elsarummet
Med Margareta Stierna, även medverkande från
föreningen Afasi.
Samarr. med Afasiföreningen

14.15-15.45 Elsarummet

Trådlös teknik och tillgänglighet
– hur påverkas människor av det trådlösa
och vad innebär det för tillgängligheten

Föreläsning med Gunilla Ladberg, författare och fil.
Doktor i pedagogik. Har skrivit boken ”Ett vackert
fängelse. På flykt från el och mobilstrålning”.
Samarr. med Elöverkänsligas förening
15.00-16.00 Nissanscenen

Halmstad melodifestival

Deltagare från olika dagcenter i Halmstad.
Att få möjlighet att vara med i ett större
musikevenemang är en speciell upplevelse som lyfter.
Artisterna blir sedda och får applåder.
Tillgänglighetsdagen arrangeras i samverkan
ABF SydHalland, Rädda Barnen Halmstad.

13.45-14.45 Nissanscenen

Paneldebatt med kommunpolitiker
kring tillgängligheten i Halmstad

Moderator Gay Ljungberg.
14.00-15.00 Klarasalen

Zumbainspirerad rullstolsdans

Oa Larsson och Britt Störzner hjälper till i svängarna.
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