Familiebanko kl. 11 (fra 8 år)

Mikadoturnering kl. 13

Vær med til et forrygende bankospil og vind
flotte præmier sponsoreret af butikker på
Taastrup Hovedgade.
Vores lokale ildsjæl Carsten Junker er
nummeroplæser.

Kom og prøv et kæmpe mikadospil. Vi dyster og har
præmier til vinderne, og du kan øve dig indtil kl. 13,
hvor vi skyder turneringen i gang.

Gratis billetter bestilles via vores
hjemmeside fra den 5. november.

Bezzerwizzer – familiespillet 2016

Skakdyst
Skak er bare et super spil. Uanset om du er begynder
eller mester, tag en skakdyst mod en du kender eller
en anden af bibliotekets gæster.
Frank vil hele dagen være tilstede, han kender skakreglerne, og hvis du mangler en at spille med, vil han
med glæde tage et parti skak med dig.

Guldbrikken 2016
Heidi & Ilse præsenterer
Årets børnespil Ravnerok og årets
familiespil Flick’em Up. Vi kender
reglerne, så kom og spil med os.

Kom og spil familiespillet. Du har mulighed for at
vinde selve spillet. Du skal blot udfylde en quizkupon.
Vi trækker en vinder kl. 13.30.

SLITHER.JO - et onlinespil på Ipad
Kl. 10-14
Du konkurrerer mod spillere i hele Norden.
Vi stiller Ipads til rådighed hele dagen.
Nordic Game Day udlodder fede præmier!

Lån et brætspil med hjem
Biblioteket har købt nye populære brætspil, som du
kan låne med hjem, så husk dit lånerkort!

Tusind tak til vores sponsorer
på Taastrup Hovedgade
Den centrale kiosk
Klippestudio
Taastrup Helsekost
Cafe Mango
Taastrup ny Vinhandel
Frisør Steen
Slagter John og Lise
Restaurant Capriccio
Mona Rens
Mario’s pizzabar
Blomstertorv
Oriental Food House
Sweet city
Thiele
Sannes Broderi og Strik
Trolle ure guld sølv
Kinokiosken
Vivi Mode
Valentino Grill og pizzaria
DK-Låseservice
Slagter Kruse
Shawarma Huset
Kebab Time
Cafe Lucca
Klippestuen
Cobanoglu
Lara Mode
Fri BikeShop
Volume

Nordisk Spildag er en dag, hvor
nordiske biblioteker fejrer og
formidler spil og spilkultur.

Taastrup Bibliotek
Taastrup Hovedgade 86
Lørdag den 19. november
kl. 10-14

