
Skräck, fasa och mardrömmar - författarbesök 
Lena Ollmark berättar om varför hon älskar det skrämmande.
För dig 9 år och uppåt. Fruktstund ingår.
Högsbo bibliotek måndag 25 juni kl 14.30-16 Anmälan: 031-366 04 00
Frölunda bibliotek tisdag 26 juni kl 13-14.30 Anmälan: 031-366 28 40

Måndag 25 juni - onsdag 27 juni

Spökhäng! Workshop 
Kom och häng med oss, lyssna på en spökis eller berätta en, spökquiz  
med chans att vinna fina bokpriser! Gör en skyddande amulett.
För dig 9 år och uppåt. Fika ingår.
Frölunda bibliotek måndag 25 juni kl 13-15 Anmälan: 031-366 28 40
Högsbo bibliotek tisdag 26 juni kl 13-15 Anmälan: 031-366 04 00

Kristina Ohlsson- Författarbesök
Kom och träffa författaren till de spännande böckerna Glasbarnen,  
Zombiefeber och Det magiska hjärtat! Kristina berättar om hur det  
är att vara författare och om sina böcker. För dig 9-15 år.
Frölunda bibliotek onsdag 27 juni kl 11-12 Anmälan: 031-366 28 40

Deckarvandring i parken
Klura tillsammans! Delta i vår deckarvandring och tävla om  
spännande böcker! 
För dig över 8 år. Samling vid Positivet.
Torsdag 28 juni, kl 14-14.30

Torsdag 28 juni

Poesi-Workshop på arabiska och svenska
Kom och skriv utifrån enklare övningar, prata skrivande,  
läs högt och fika. Poeterna Rasha al-Qasim och Hiba Jabbar 
guidar dig. Från 15 år och uppåt. Ingen föranmälan.  
Linden fritidsgård. Torsdag 28 juni, kl 16-17.30

DeckarMusikQuiz 
Klura tillsammans! Delta i vår Deckarmusik-Quiz! Grillmöjlighet finns. 
För dig över 8 år. Ta med en vuxen.Samling vid Positivet.  
Torsdag 28 juni, kl 14.30

Skrivarkurs med spänning och skräck
Lär dig skriva rysligt och nagelbitande! Skrivarkurs för vuxna  
med författaren och skrivarkursledaren Camilla Jönsson.  
Anmälan: jennie.wangel@afh.goteborg.se, senast 19/6.  
Frölunda bibliotek Torsdag 28 juni, kl 11-16

Kultur 4ür Frölunda
Ungdomar från hela Göteborg fyller scenen med en genrebredd  
som får varje ladugårdsdörr att blekna av avund.
Torsdag 28 juni, kl 17-19

Ord i stallet! – workshop med Malin Eriksson
Med fantasi, ord och bild skapar vi fram hästberättelser.  
Passar för alla, oavsett häst- eller skrivvana. För dig 8 år och uppåt. 
Anmälan till axel.anfalt@afh.goteborg.se, senast 19 juni.
Lindens fritidsgård. Fredag 29 juni, kl 11-14 med lunchpaus

Käppishopp i parken!
Ta med din käpphäst och tävla på en hinderbana för käpphästryttare! 
kl 13:00 Clear Round – alla får hoppa och alla tävlande får rosett.  
Ingen anmälan. Tidshoppning startar efter CR-klassen. 
Anmäl med ditt namn, hästens namn och vald höjd 30-40 cm,  
50-60 cm, 70-80 cm till jennie.wangel@afh.goteborg.se, senast 25 juni.  
Obs! Du kan endast tävla i en höjdklass. Från 7 år och uppåt. 
Fredag 29 juni, kl 13–17

Lena Ollmark Kristina Ohlsson Camilla JönssonZukie FioxuMalin Eriksson

Fredag 29 juni
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Månadens Poeter och textdoftande konst
Poesi av poeter från KulturUngdom och Skrivarkollektivet Göteborg. 
Läsning: Linda Eriksson, Sofia Olovsson, Waisuddin Sadry, Sara Rousta och 
Jean-Igor Letoni. Utställning under festivalen: Anna Hulth, Anna Nygren  
och Felix Edstam. I samarbete med KulturUngdom. 
Fredag 29 juni, kl 17-18

Park Poetry Slam
Ordosande Poesi-Battle med några av Göteborgs bästa estradpoeter, 
där du som publik är med och utser vinnaren!
Fredag 29 juni, kl 18.30-20.30

ParkPoesi med picknick
Poesi och musik på världens språk! Medverkande: Poeter från UNA förlag. 
Musikerna Bengt Magnusson och Suzanne Rangstedt I samarbete med NBV.
Lördag 30 juni, kl 15.30-17.30

Poesi-Bytardag
Ta chansen att byta din diktbok mot en annan!
Lördag 30 juni, kl 15.30-17.30

Zukie Fioxu
Svängig och själfull musik med rötter i jazz och neosoul. 
Fredag 29 juni, kl 18-18.30

Alla små är välkomna till parken. Lördag 30 juni, kl 13-15

Ludde och telefonen
Saga och sång med Ingvor & Börje. För alla små.  
Lördag 30 juni, kl 13-13.30

Dockan kan allt! - Dockteater och Workshop
Förtrollas av dockor på scen och skapa dig en egen.  
Amela Isanovic guidar dig till dockans värld.  
I samarbete med NBV. För alla åldrar.
Lördag 30 juni, Dockteater kl 13.45-14.15 Workshop kl 14.15-15.15

Fiska en Pixie!
Kom och fånga en Pixiebok i vår fiskdamm för små barn.  
Begränsat antal. Lördag 30 juni, kl 14-14.30

BOKKALAS FÖR DE SMÅ

LÖRDAG 30 JUNI
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Plats: Positivparken, Frölunda 
och Högsbo bibliotek

Positivparken ligger 
vid Frölunda Torg 
nedanför Frölunda Kulturhus.
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