
25 januari – Min egen lilla liten 
En ensam grå Varelse bor i en grotta och längtar efter nån 
att ta hand om. En dag ramlar en liten gnista in i hennes 
liv. En föreställning av och med Karin Larson, Tantteatern 
efter en bok av Ulf Stark och Linda Bondestam. Ges vid två 
tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan. För barn  
från 4 år.

1 februari – Blues för en katt 
En tvär och vresig gubbe lever ensam i skogen med sina 
munspel och sina minnen. En stor koffert innehåller allt 
han behöver; notblad, kaffetermos och en röd fluga. En 
morgon är alla saker utplockade ur gubbens koffert och 
däri ligger istället en gammal luggsliten katt. Nu är det slut 
på lugnet! Så börjar en kringlig och krånglig historia om 
vikten av att ha en vän! En föreställning av Divanteatern. 
Ges vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan.  
För barn från 5 år.

8 februari – Noko och nattmonstret 
Jordsvinet Takadu och piggsvinet Noko bor tillsammans 
vid foten av ett berg i Sydafrika. Varje natt när det är dags 
att sova blir Takadu skräckslagen. Han är rädd för natt-
monstret. Noko bestämmer sig för att hjälpa Takadu att ta 
död på nattmonstret en gång för alla. En musikteaterföre-
ställning om rädsla och mod. Föreställningen ges av Susu 
Kultur vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan. 
För barn 4-9 år.

15 februari – Monster 
Det flyttar in ett monster på vinden. I smyg. Ett riktigt litet 
monster som stökar runt bland gamla strumpor och byråer 
och ställer till oreda. Så får man inte göra tycker hyresvär-
den och tänker kasta ut monstret. Men det är lättare sagt 
än gjort för monstret är nämligen världsbäst på kurragömma 
och kan rätt som det är byta skepnad. Föreställningen ges 
av Jenny Thornéus från Umeå Kulturskola, Hamnmagasinet 
vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan.  
För barn från 5 år.

22 februari – Den fula ankungen 
När ankmammans sista ägg kläcks kommer det ut en stor, 
grå unge. Han liknar inte de andra duniga ankungarna. De 
andra ankorna nyper honom eftersom han ser annorlunda 
ut, och hönorna retas med honom. Han rymmer ut genom 
stängslet, och när han ser de vackra svanarna flyga över 
hösthimlen önskar han att han vore lika vacker. Den fula 
ankungen är en gestaltad sagoföreställning om att passa 
in, om drömmen om att förvandlas, om vad som döljer sig 
under ytan. Föreställningen ges av Lule Stassteater vid två 
tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan. För barn från 
3-6 år.

29 februari – Midvintersaga 
Om vinter och kyla, om is och om snö. 
Om skillnaden mellan att leva och dö. 
Om minnen, om drömmar, om en lång mörk natt. 
Om sökandet efter en värdefull skatt. 
Nordcirkus berättar med hjälp av cirkus, jojk, sång och mu-
sik en spännande saga om det vilda landet högt upp i norr 
där solen inte syns på flera flera veckor. Föreställningen ges 
vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Fack 2. För barn från 
3 år.

7 mars – Bu vem är du? 
Det finns så mycket som kan skrämma en. Nästan allt 
faktiskt. I föreställningen får vi fundera mycket över rädsla. 
Varför blir det värre när det är mörkt? Och varför är det 
ibland lite skönt att vara rädd? Teater Mila ger oss en före-
ställning om rädsla och mod, vid två tillfällen, kl. 12:30 och 
14:00 i Svarta lådan. För barn från 3-6 år.

14 mars – Skade den glade 
Fantasifull och fysisk berättarteater som binder ihop samisk 
historia och kultur med fornnordisk mytologi. Med hjälp av 
dockor, olika karaktärer och genom att på barns vis glida 
mellan olika fiktioner och verkligheter, berättar skidgudin-
nan Skade om samiska kvinnor som utmärkt sig i historien. 
Det som binder ihop dessa kvinnor genom århundradena 
är att de åkte från Lappland till södra Sverige - på skidor. Fö-
reställningen ges av Teater Oland vid två tillfällen, kl. 12:30 
och 14:00 i Svarta lådan. För barn från 5 år.

21 mars – Soptippen 
Var kommer alla sopor ifrån? Varför slänger man sådant 
som inte är trasigt? Sopvärlden är uppdelad i två typer av 
människor. Dom som gillar att slänga och dom som gillar 
att samla. ”Samla” ser potential i allt och vill spara och 
återskapa medan ”Slänga” vill ha ordning och reda och 
slänger därför allt, utan tanke på vart. Föreställningen ges 
av Anna-Karin Kask och Elin Kristiansen från Umeå Kultur-
skola, Hamnmagasinet vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 
i dramarummet. För barn från 5 år. 

28 mars – Akta dig Betty 
Kalle Gunnarsson ska bli morfar till pyttelilla och underbara 
barnbarnet Betty. Han är så glad att han vill klättra upp i 
ett högt träd och ropa ut sin lycka eller bestiga höga berg. 
Allt det där vill han - men inget av det där kommer han att 
göra. Han kommer inte ens att cykla lite fort på sin cykel. 
Man kan ju tappa balansen, snubbla, bryta, vricka och sät-
ta i halsen! Allt det där har Kalle lärt sig eftersom han levt 
ett långt liv. Men Betty! Hon har inte levt ett långt liv alls. 
Hon vet ju ingenting. Hur ska hon lyckas akta sig för hårda 
bilar, höga träd, hala isfläckar och vassa saxar? Morfar  
Kalle beslutar sig för att omedelbart utbilda sig i allt som 
kan gå på tok! Han tar sin docka Betty med sig och beger 
sig till barnens värld - förskolan. Akta dig, Betty är en inter-
aktiv teaterföreställning för små barn om allt spännande 
som borde undvikas. Föreställningen ges av Profilteatern 
vid två tillfällen, kl. 12:30 och 14:00 i Svarta lådan. För barn 
från 4 år.
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Ateljéprogram på Skapande lördag 
I vår stora ateljé får stora och små skapa tillsammans utifrån 
dagens tema. Här får ni prova på olika tekniker och material. 
Pedagoger finns alltid på plats för att inspirera och hjälpa till. 

Dansa och rör på kroppen 
Prova på modern västafrikansk dans med Didier Blekou. Till-
sammans får ni röra på kroppen till tonerna av härlig musik! 
Begränsat antal platser, gratisbiljetter delas ut från kl 12:00.

Spela trummor med Didier 
Prova spela Djembetrummor med Didier. Vi fyller rummet 
med rytmer och alla kan vara med! Begränsat antal platser, 
gratisbiljetter delas ut från kl. 12:00!

Sagorum och teatergarderob 
Kom in i vår teatergarderob! Här finns teaterkostym som 
passar både stora och små, fria för alla att använda. I vårt 
mysiga sagorum finns allt från skogsglänta till kungatron. 
Bara fantasin sätter gränserna.

Lek och spel 
Spela spel, prova på mjukbowling, rocka rock-ring eller spela 
ett jätte-jenga! I vårt största rum ”fack 2” finns det plats för 
lek och spel. Utvalda lördagar är föreningen ”Vi Unga Gyckla-
re” på plats för den som vill prova på olika cirkuskonster.

Café Hamnen 
Ta en paus och fyll på med energi i vårt barnvänliga café! Här 
säljs både mat och gofika. Mjölk- och glutenfria alternativ 
finns alltid. Välkomna!

Nytt för våren 2020 är att du endast kan hämta ut biljetter till 
en av dagens biljettaktiviteter. Detta för att fler besökare ska 
ha möjlighet att ta del av vårt utbud av aktiviteter.
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Från och med 2019 finns Kulturskolan. Kulturskolan 
består av det vi tidigare kallade Musikskolan och Kul-
turcentrum för barn och unga. I Kulturskolan kan barn 
och unga, 0-25 år, gå i teatergrupper, lära sig spela 
instrument, slöjda, sjunga i kör, prova på att filma och 
mycket annat. Vi har även gruppverksamhet för yngre 
barn så som Småbarnsmusik, Bäbislek med Minn och 
Minna, samt Världsmusik. Vi samarbetar med grund-
skolorna i Umeå kommun och erbjuder allt från inter-
aktiva dramapedagogiska program och fortbildning till 
musikundervisning och El Sistema. Skapande lördag är 
en del av vår öppna verksamhet. Här får barn möjlig-
het att ta del av olika kulturuttryck så som teater, dans, 
musik och konst. 

Följ oss på Facebook och Instagram för att få löpande 
information om Skapande lördag och andra evene-
mang! @kulturskolaniumea

Kulturskolan- Vad är det?

Skapande lördag erbjuder:

Titta på teater, klä ut dig, lek i sagorummet, 
skapa i ateljén, dansa, rör på kroppen och spela 
spel! På Skapande lördag har vi öppet för dig, 
liten som stor. 

Gratis biljetter till dagens kulturprogram, dans 
och trummor släpps klockan 12:00.

Vi har öppet på lördagar från 25 januari till och 
med lördag 28 mars från kl. 12:00 till 15:00. 

Café Hamnen öppnar redan kl. 11:30 och där 
kan du äta lättare mat och fika godsaker.

Du hittar oss på Hamnmagasinet, Västra strand-
gatan 4 i Umeå. Ingång från älvsidan av huset. 
Varmt välkomna! 

Skapande  
lördag!

Kulturskolan ger er:


