Jultips

Vad händer i jul?
Biopremiärer

Bild på Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna

Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna
I en färgstark fantasivärld bor de busiga vännerna Snipp, Snapp
och Snut. De lever ett härligt liv bland träd fulla med bullar
och ballonger. Men där bor även de fyrkantiga Tråkmånsarna,
som vill förbjuda allt som är kul.
Premiär: 2019-12-13
Barntillåten
Speltid: 31 minuter

Frost

Frost 2
Varför föddes Elsa med magiska krafter? Svaret hotar hennes
kungarike. Tillsammans med Anna, Kristoffer, Olof och Sven
ger hon sig ut på en farlig men häpnadsväckande resa. I Frost
var Elsa rädd för att hennes krafter var för mycket för världen.
I Frost 2 får hon hoppas att de är tillräckliga.
Premiär: 2019-12-25
Källa: bioguiden.se

Superhjältar på fyra ben

Uppe på vallmokullen
Umi lever utan sina föräldrar tillsammans med sin farmor och
sina syskon. Varje morgon hedrar hon sin pappas minne genom
att hissa en flagga utanför deras hus. Ritualen fascinerar pojken
Shun när han dagligen ser den på väg till skolan från sin pappas
båt. Shun skriver en dikt om det hela i skoltidningen och när
Umi läser den bestämmer hon sig för att söka upp honom.
En relation och en förälskelse tar form, men det finns saker de
inte känner till om varandra som ska få stor betydelse för deras
framtid.
Speltid: 91 min
Från 7 år
Speltid: 91 minuter

Bild på Livräddningshund Cosmonova

Hunden kallas för människans bästa vän men visste du att en
hund kan vara en superhjälte också? Det kan den! Det finns
hundar som hittar människor som gått vilse i skogen, som
hjälper personer med sjukdomar eller är livräddningshund ute
på sjön. Tillsammans med sin matte eller husse jobbar dom för
att hjälpa de som har hamnat i nöd. På Cosmonova visas filmen
”Superpower dogs” fram till veckan före jul. Den passar från
4 år.
Läs mer på www.nrm.se
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Chokladbollar med
pepparkakssmak

“fist-bump” och Robothespian, som citerar ur kända filmer.
Stå ansikte mot ansikte med kända filmrobotar, som den klassiska T-800 från Terminator (1991) eller Maria från Fritz Langs
Metropolis (1927). Se exempel på människans försök att skapa
människoliknande robotar genom historien.
Nytt för i år är att Tekniska museet har öppet både på julafton,
juldagen och nyårsdagen kl 10-15. Alla övriga dagar på jullovet,
fram till 9 januari, är det öppet kl 10-19.
Läs mer på www.tekniskamuseet.se

Chokladbollar jul

En riktig fika-klassiker är de små chokladbollarna man gjorde
när man var liten, och som man gör nu i vuxen ålder också för
den delen. Man var kladdig upp på halva armarna och ansiktet
hade tydliga spår av provsmakning. Det blev sällan så många
chokladbollar som receptet angav och det hade antagligen sin
förklaring i att mycket smet hamnade i munnen innan de ens
hade formats till bollar. Nu som vuxen är det också svårt att
hålla sig borta från att äta av den goda chokladsmeten.
Chokladbollar passar året runt men vill man få in lite julkänsla
så passar pepparkakssmak bra. Det finns färdig pepparkakskrydda i de flesta stora matbutiker.
1. Blanda 100 gram rumsvarmt smör, 3 dl havregryn och 1 ½ dl
socker.
2. Tillsätt 1 tsk vaniljsocker, 3 msk kakao och 2 msk pepparkakskrydda.
3. Blanda ner 2 msk starkt kaffe
4. Forma små runda bollar och rulla dem i kokosflingor eller
pärlsocker
5. Njut!
Tycker man om mint och polkagrisar kan man byta ut pepparkakskryddan mot några droppar pepparmyntsolja, som finns
på bakhyllan i matbutiken, och sedan rulla bollarna i krossade
polkagrisar.

Bild på Vasagrisen

Filmen om Vasagrisen
Besök Vasamuseet och följ med den prickiga grisen Lindbom
på Vasaäventyr! En dag fick grisen Lindbom lämna sin kära
lerpöl och ge sig ut på ett riktigt äventyr - för att segla med
skeppet Vasa!
Filmen är för barn från 3 år och är 17 minuter lång och visas
i barnfilmshörnan på plan 3. Den är baserad på Björn Bergenholtz' bok Vasagrisen.
Efter filmen kan ni fortsätta i Vasagrisens spår genom museet!
Svara på kluriga frågor som är baserade på filmen och fortsätt
pyssla hemma i den folder som finns i barnhörnan. För barn
från 3 till 8 år.
Lär mer på www.vasamuseet.se

Teatertips

Att göra på jullovet
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Bild på Robots på Tekniska museet

Robots – ett kittlande äventyr
Följ med på en spännande resa i robotarnas värld, från de tidigaste mekaniska skapelserna till de allra senaste humanoiderna.
Utställningen kommer från London och visas tillfälligt på Tekniska museet under sin världsturné.
På utställningen, som omfattar över hundra människoliknande
robotar, får man träffa några av utställningens stjärnor: nyhetsuppläsaren Kodomoroid, roboten Pepper, som gärna ger dig en
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Häng med på ett riktigt juläventyr med Pippi, Tommy och
Annika. Poliserna Kling och Klang samt Prussiluskan, som vill
att Pippi ska flytta till barnhemmet, är självklar också med.
Pippi vet verkligen hur man firar jul. Hon pyntar Villa Villerkulla, hon julbakar och åker kälke med Tommy och Annika.
En föreställning med sång och dans och så klart mycket skratt.
https://showtic.se/forestallningar/pippi-firar-jul/
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