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Lek med Alfons Åberg på
Barnkonsten i Vårby
Lördag 5 september invigs utställningen Alfons Åbergs värld som inspirerar
till lek och rörelse och vänder sig till både stora och små. Besökare kan
lyssna på Alfonssagor, sitta i Alfons hemmasnickrade helikopter eller
försöka nå farmors kakburk och rita Alfonsteckningar till barnens egen
Alfons Åberg utställning. Under invigningen bjuds det på Alfonstårta,
ansiktsmålning och ballongdjur.
– Vi ser fram emot att visa en utställning med den omtyckta barnboksfiguren Alfons
Åberg. Utställningen är en lekutställning där barnen får bekanta sig med de kända
miljöerna i verklig storlek. Böckerna av Gunilla Bergström är översatta till många
språk och Alfons är en känd figur bland våra besökare, säger Hélène Blomdahl,
enhetschef Vårby bibliotek med Barnkonsten.
Utställningen är producerad av Technichus Science Center i Härnösand med
inspiration från Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg, i samråd med förlaget
Bok-Makaren. I de uppbyggda miljöerna från Alfons värld finns lekmiljöer som
känns igen från Gunilla Bergströms Alfons Åberg böcker. Besökarna kommer
bland annat att kunna sitta i den hemmasnickrade helikoptern, leka i Alfons rum,
laga mat i Alfons kök och besöka kiosken eller läsa Alfonsböcker i kojan.
– I höst har Barnkonsten ett fullspäckat Alfonsprogram på lördagar. Barn kan
lyssna på Alfonssagor på olika språk, filosofera med Alfons, titta på Alfonsfilm och
skapa Alfonsdockor och magiska trollspön i konstverkstaden, berättar Sofia
Broman, utställningsproducent på Vårby bibliotek med Barnkonsten.
Kl 13.00 den 5 september inviger Vibeke Bildt, Kultur- och fritidsnämndens
ordförande i Huddinge utställningen som visas kl 12.00-15.00. Utställningen finns
att se på Vårby bibliotek med Barnkonsten mellan 5 september och 30 oktober
under bibliotekets öppettider och har fri entré.
”Jag är dålig på trollsagor och kriminalhistorier… för mig är verkligheten sagolik
nog! Jag vill berätta sanna historier om verkliga människor. För mitt i vardagen
finns ju: häpnad, bävan, ett plötsligt gapskratt och Eviga Frågor… Livet är en
makalös gåta! Fullt av möjligheter. Vad allt hittar vi inte på! Varje dag är ny. Det vet
barnen bäst. Det är vi vuxna som har glömt. Jag vill berätta så att barn och vuxna
blir påminda, och kan få skratta och bli häpna tillsammans”.
Gunilla Bergström, författare
För mer information kontakta:
Sofia Broman, Utställningsproducent, Vårby bibliotek med Barnkonsten,
Vårbyhuset, Vårby allé 26-30, 143 40 Vårby, 08-535 357 76,
barnkonsten@huddinge.se, bibliotek.huddinge.se

