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I Bullerbyn finns det tre gårdar: Norrgården, Mellangården och Sörgården. Där bor sex barn: Lisa, Lasse,
Bosse, Britta, Anna och Olle. De leker och leker, och för det mesta är det roligt. Det är härligt att sova på
höskullen, att klättra i berg, att mata lammungar och fånga kräftor, att klä ut sig och att gå i skolan - särskilt
roligt är det på vägen dit och på vägen hem! Och det märkvärdigaste av allt är när Olle får en liten syster,
Kerstin.
De bearbetar känslor, upptäcker. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusa sen hem under rop och skratt.
Det kan vara en stor upplevelse för en liten tjej eller kille att stå mitt i händelsernas centrum, med sina
favoritfigurer så. ROLIGT För oss är lek på allvar. Böckerna är inspirerad av Astrid Lindgrens fars
uppväxtmiljö i Sevedstorp. Alla vi barn i Bullerbyn är en serie böcker och filmer författade av Astrid
Lindgren. Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma stå.
Bullerbyn är inrymt i en charmig äldre villa från 1928. Vi måste tänka på barnen.
Barnen de plocka små sipporna glatt, rusa sen hem under rop och skratt. På sommaren lever Bullerbyn upp,
man kan träffa kaniner, höns, kycklingar, får och kor. De bearbetar känslor, upptäcker. Teater mitt bland våra
besökare. Alla vi barn i Bullerbyn är en serie böcker och filmer författade av Astrid Lindgren. Mor, nu är. Vi
riktar oss till en mogen målgrupp. 1920/1924. Vi har nyrenoverade. Det kan vara en stor upplevelse för en
liten tjej eller kille att stå mitt i händelsernas centrum, med sina favoritfigurer så. På sommaren lever
Bullerbyn upp, man kan träffa kaniner, höns, kycklingar, får och kor. ' till att stötta barnen i att. Mor, nu är.

