
 FREDAG 21/10
11.00 - 11.30  
Funny och den  
magiska krukan 
Följ med Funny och 
hennes kompis,  
Humlan Djojj i en 

magisk musikal som utspelar sig vid det 
stora äppelträdet vid Funnys röda hus.  
Värd: Funnys Äventyr och Sparbanken 
Syd.

11.45 - 12.15
Vet du vad du gör 
om ditt barn sätter i 
halsen? 
Life in Mind föreläser 
om luftvägsstopp på 

barn samt andra livsviktiga tips. Vi finns 
på plats i samband med föreläsningen, 
träffa oss med möjlighet att ställa frågor 
och ta del av vårt mässerbjudande på 
HLR-kurs.  
Värd: Life in Mind

12.30 - 12.50 
Allsång med Djojj
Med över 120 miljon-
er streams på Spotify 
har humlan Djojj blivit 
en älskad karaktär för 

barn över hela Sverige. Kom och sjung 
med till Djurens vaggvisa och fler av 
Djojjs mest populära låtar! 
Värd: House of Stories  

13.30 - 14.15  
Att möta ilska och 
starka känslor hos 
barn
Slänga sig på golvet 
i matbutiken eller 

vägra ta på sig overallen skapar lätt stress 
och frustration. Många ställer sig frågan 
”Vad gör jag för fel?”. Välkommen till 
en föreläsning som ger dig förståelse för 
vad som pågår i ditt barn. Du får ta del av 
kunskap och konkreta tips. 
Värd: Maria-Pia Gottberg, FRIENDY 
& Co.

14.30
Dansa med Lollo & Bernie 
Fartfyllt minidisco med de bästa  
vännerna!

 LÖRDAG 22/10
11.20 - 11.40 
Bamse & Lova 
Svängig 
föreställning 
med Bamse 
och Lova, 
det blir sång 
och dans till 
välkända barn-
låtar. Passar hela 
familjen! 
Värd: Bamse Live 

11.50 - 12.30  
Att möta ilska och  
starka känslor hos barn 
Se info fredag kl 13.30 - 14.15. 
Värd: Maria-Pia Gottberg,  
FRIENDY & Co.

12.50 - 13.15 
Funny och den magiska krukan
Teaterföreställning med Funnys Äventyr. 
Se info fredag kl 11.00 - 11.30.
Värd: Funny's Äventyr

13.45 - 14.10 
Vet du vad du gör om ditt barn sätter i 
halsen?
Se info fredag kl 11.45 - 12.15.
Värd: Life in Mind

14.30 - 14.50 
Bamse & Lova 
Se info lördag kl 11.20 - 11.40.
Värd: Bamse Live

15.00 - 15.30
Superhjältinnan Kapten 
Reko
Möt barnens äkta super- 
hjältinna Kapten Reko som 
vill ha en bättre värld. Hon 
lär bland annat barn och 

vuxna att tänka hållbart och att sluta 
skräpa ner och slänga mat. 
Värd: Konsumentföreningen  
Stockholm

16.00 - 16.20 
Allsång med Djojj 
Se info fredag kl 12.30 - 12.50. 
Värd: House of Stories  

SÖNDAG 23/10
11.20  

Dansa med Lollo & Bernie 
Fartfyllt minidisco med de bästa 

vännerna!

12.15 - 12.45  
Känslosmart förälder - stå trygg 

när barnets känslor stormar 
Som småbarnsföräldrar blir vi snart 

medvetna om att det även i små 
kroppar finns stora, och ibland starka, 

känslor. I den här föreläsningen pratar vi 
om vad känslor är, om barnets hjärna och 
hur vi kan stötta den känslomässiga ut-

vecklingen och hur vi 
kan lugna när barnets 
känslor stormar. Pau-
lina Gunnardo Ditt 
Barn och Du. 
Värd: Friendy & co

13.15 - 13.45 
Funny och den magiska krukan
Teaterföreställning med Funnys Äventyr. 
Se info fredag kl 11.00 - 11.30.
Värd: Funny's Äventyr

14.00 - 14.35 
Vet du vad du gör om ditt barn sätter i 
halsen? 
Se info fredag kl 11.45 - 12.15. 
Värd: Life in Mind

15.00 - 15.20 
Allsång med Djojj 
Se info fredag kl 12.30 - 12.50. 
Värd: House of Stories  

Häng med på fartfyllt minidisco med  
Lollo & Bernie på fredag 22/10 kl 14.30 och 

söndag 23/10 kl 11.20.

Stora scenen
Samla hela familjen och följ med till sagornas värld där ni  

möter många av barnens största favoriter under mässdagarna.




