
Kommed på ljusets fest och delta i kreativa verkstäder och
föreställningar!

Barnfesten beaktar mångfald och tillgänglighet. Annegården har
en tillgänglig ingång på bakgården, Folkskolegränden 2.
I huset finns en hiss och en tillgänglig toalett. Ledarhundar är
välkomna. Punktskrift, tecken som stöd och teckenspråks-
tolkning erbjuds under barnfesten.

NÄR? Lördag 18 mars 2023 klockan 11-15
VAR? Annegården, Annegatan 30, Helsingfors

Evenemanget är kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

För mer information kontakta:
barnkultur@luckan.fi | tfn 040 725 2495 eller 050 574 8044

bild: Antonia Ringbom

ARRANGÖRER | Luckan, Annegården, Ad Astra,
Barnavårdsföreningen, BUU-klubben, DUV Mellersta Nyland,
Esbo stad - Arbis & Vindängensalen, Finlandssvenska
teckenspråkiga rf, Förbundet Finlands Svenska Synskadade,
Helmet-biblioteken, Helsingfors Arbis & Kulturtjänster,
Marthaförbundet, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs,
Svenska Teatern, Sydkustens ordkonstskola och UngMartha.

VERKSTÄDER OCH FÖRESTÄLLNINGARMED EN STARTTID
har ett begränsat antal platser. Vid barnfestens entré finns
platsbiljetter. Programmen är ungefär 25 min långa.

ÖVRIGA PROGRAM kanman delta i under hela barnfesten.

11:00 & 11:40 | VÄLKOMMENMED FASO KAN
Bandet Faso Kan inleder festenmed en solig spelning
med traditionella västafrikanska instrument. Vån.1,
aulan.

11:30 & 13:00 | TECKENMED SANDRA
Kom och sjung och tecknamed Sandra! Under stunden
läser jag boken “Knacka på” och sjunger sånger.
Arrangör: DUV Mellersta Nyland. Vån. 2, rum 220.

11:30 & 12:30 | SMAKSKOLA
Barn och vuxna får tillsammans utforska hur råvaror kan
kännas, dofta och smaka. Efteråt får alla äta det som de
själva skapat. Arrangör: UngMartha. Vån. 2, rum 210.

12:00 & 14:00 | ÄLVCIRKUS
ÄlvCirkus är en pjäs med experimentell elektronisk musik
och skuggteater. Nurinpäin kollektiivi har hittat vägen till
älvornas dimension. Arrangör: Helsingfors kulturtjänster
och Luckan Vån. 1, rum 121.

11:15 & 12:00 | RIMJAM: SKOGENS SUS
Vi tar en tur till skogen och följer stigar av poesi och
fantasi! Rimjam är en ledd lekstund där vi leker och rör på
oss i takt med dikter och rim. För 1-5-åringar tillsammans
med deras vuxna. Arrangör: Sydkustens ordkonstskola.
*Tecken som stöd. Vån. 2, rum 238.

13:00 & 14:00 | FLICKAN OCH DRAKKUNGEN
Ni får höra Nouruz-berättelsen om Smedensmodiga
dotter och den hemska drakkungen. En berättelse om det
godamot det onda – om när ljuset vinner över mörkret och
våren äntligen kommer. *Teckenspråkstolkning kl 14:00.
Arrangör: Ad Astra. Vån 2, rum 238.

BALLONGER
Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs delar ut guldfärgade
ballonger till de 200 första barnen. Vån.1, aulan.

ÄVENTYRSBANA
En äventyrsbana där du får prova, skutta, krypa, hoppa
och balansera. Röda kinder och skratt - där hittar du oss!
Arrangör: Esbo stad Arbis & Vindängensalen. Vån. 2, rum 221

UPPTÄCKMED SYNLIGAN
Pussla och upptäck bilder med förstoringsglas. Du får
också skriva ditt namn i punktskrift och lyssna på en
saga skriven i punktskrift. Arrangör: Förbundet Finlands
Svenska Synskadade. *Punktskrift. Vån. 2, rum 236.

FOTOBOOTH
Klä dig i fantasifulla teaterkostymer och ta ett foto i en
inredd foto-booth. En familj kan fotograferas åt gången.
Arrangör: Svenska Teatern. Vån. 2, rum 213.

FÄRGSPRAKMED NATUREN
Vi utforskar färger av råvaror ur köket. Kom ochmåla med
figurerna Martha och Carl-Herman, ett gemensamt
konstverk, ett kort eller en färgglad teckning att ta hem!
Arr: Marthaförbundet & Barnavårdsföreningen. Vån.1, rum 111

GÖR DIN EGEN TROLLSTAV
Kom och gör din egen trollstav inför våren!
Arrangör: Helsingfors arbis. Vån. 1, rum 130.

BUU-KLUBBENS RITHÖRNA
Kom och träffa Tika och Lisa från BUU-klubben!
Du kan rita en teckning i rithörnan och testa på
BUU-appens roliga spel. Vån. 2, rum 237.

MEMORY PÅ TECKENSPRÅK kl.11-14
Testa att spela memory med tecken tillsammans
med Ugglan Storm och dockan Rödtott. Hur
tecknar man apelsin eller hund? Arrangör:
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Vån. 2, rum 234.

HELMET POP-UP BIBLIOTEK
Kom och varva ner i vårt pop-up bibliotek. Läs,
låna och bli överraskad! Vån. 2, aulan.

MÄSTARODLARNA
Vi tittar på olika frön som barnen får så och ta med
sig hem för att låta växa vidare. Arrangör:
Marthaförbundet. Vån. 2, rum 217.


