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ÄPPELVECKAN 22–28 OKTOBER 

ADHD-LÅDAN 
Tisdag 23 oktober 12.30–18.30
Hur får man någon som inte har 
ADHD att förstå hur det är att 
leva med diagnosen? Genom att 
låta dem uppleva fem minuter 
med ADHD! 

ADHD-lådan är en världsunik 
innovation och digital upplevelse 
som på ett gripande och lärorikt 
sätt illustrerar vilka utmaningar 
olika vardagssituationer kan 
medföra för personer med 
ADHD. ADHD-lådan har tagits 
fram av bland andra Underbara 
ADHD och nu har ni möjlighet 
att prova den i digital version!
Invigning av politiker från 
kommunstyrelsen 12.30
Plats: Hörnrummet, övre plan, 
drop-in 

I samarbete med Varbergsnämnden, Region 

Halland.

FÖRELÄSNING: VAD ÄR 
LÅGFFEKTIVT BEMÖTANDE?
Tisdag 23 oktober 18.30–20.00
Vill du lära dig mer om 
lågaffektivt bemötande och 
hur det kan skapa bättre 
förutsättningar för alla barn och 
unga att utvecklas och må bra? 
Plats: Folkets Hus, 
Magasinsgatan 17

I samarbete med Varbergsnämnden, Region 

Halland

ÖPPET HUS: BUP VARBERG
Torsdag 25 oktober 16.30–18.30
Specialpedagog Susanne 
Schulewitz och leg. 
arbetsterapeut Åsa Björnberg 
från BUP-mottagningen i Varberg 
informerar och svarar på frågor 
om BUP:s verksamhet. 
Plats: Utställningsplatsen

LÄSHUNDEN MOLLY
Torsdag 25 oktober 17.30–18.30
Läshunden Molly är en perfekt 
kompis att träna sin läsning 
på. Det blir en mysig stund när 
hunden lyssnar till dig som läser. 
17.15–17.30 kan man klappa 
Molly på barnavdelningen och få 
reda på mer om läshundar. 
Ålder: från 6 år
Anmälan: 
kulturhusetkomedianten.se eller 
0340-88600 senast 21/10. 
Varje barn får 20 minuter med 
läshunden. Vi mailar ut er 
tilldelade tid.
Plats: Hörnrummet, övre plan

KONSTWORKSHOP
Lördag 27 oktober 12.30–15.00
Frihet i maskverkstan. Vad är 
du? En ödla, en clown eller 
kanske ett regnbågsmoln? Gör 
en mask som visar vem du är. 
Leds av en konstpedagog. Gratis 
inträde. Drop-in
Ålder: från ca 5 år
Plats: Konstverkstan, Varbergs 
konsthall

SAGOSTUND MED HUND
Lördag 27 oktober 15.00-15.30
Författaren Marie Bosson Rydell 
och hennes hund Molly bjuder 
på mysiga sagor som bland 
annat handlar om att olika är 
bra.
Ålder: från 4 år
Plats: Lilla Teatern

CLOWNFÖRESTÄLLNING XTREM 
(IST) KUL 
Söndag 28 oktober 11.00 & 13.00
Tänk – att en pajas kan vara 
så kul, samtidigt som seriösa 
människor ibland är stora 
dummerjönsar. I Extrem(is)t Kul 
tar vi på oss narrens glasögon 
och frågar oss hur vi människor 
kan fungera tillsammans trots 
våra olika synsätt, tankar och 
historier. Barnen dras successivt 
in i föreställningen tills de till 
slut är med och skapar musik 
och dansar tillsammans med 
artisterna.

I föreställningen medverkar 
tre fenomenala clowner med 
bakgrund i England, Libanon 
och Sverige. Genomförs av Robin 
Dingemans i samarbete med 
Rum för Dans.
Ålder: 6-12 år
Biljetter: boka gratis via 
kulturhusetkomedianten.se
Plats: Varbergs Teater

Välkommen till Äppelveckans aktiviteter som är till för alla - med eller 
utan funktionshinder! På Äppelhyllan finner du olika slags media för- och 
om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Såväl tillfälliga som 
livslånga. Äppelhyllan innehåller också en hylla för dig som förälder eller 
närstående vuxen med böcker som kan inspirera, tipsa och stödja. 

Under hela vecka 43 kan du besöka utställningen om Äppelhyllan och 
funktionsnedsättningar på Stadsbibliotekets entréplan.

EN VECKA DÄR ÄPPELHYLLAN OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
STÅR I FOKUS

UTSÅLT

Xtrem(ist) kul 


