Kulturvår 2020
Något för alla barn och vuxna!

Kulturvår i Gislaveds kommun, jan–juni 2020
Kulturveckan erbjuder olika typer av aktiviteter. Se sidan 21.

Anderstorps bibliotek
Storgatan 30
tel. 0371-826 43
anderstorps.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 10–12 och kl. 16–19, ons, fre kl. 13–16
Söndagsöppet: 5 april kl. 13–16

Broaryds bibliotek
Kyrkvägen 4
tel. 0371-410 65
broaryds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån kl. 14–16, tis, tors kl. 17–19

Burseryds bibliotek
Skolgatan 2
tel. 0371-504 83
burseryds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån kl. 14–16, tis, tors kl. 16–19

Gislaveds bibliotek
Gislegatan 5
tel. 0371-819 38, 0371-819 93
gislaveds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 11–20, ons, fre kl. 11–18, lör kl. 10–13 (jan–april)
Långlördagar kl. 10–16; 25 jan, 29 feb, 28 mars
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Hestra bibliotek
Mogatan 9A
tel. 0370-38 70 30
hestra.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tors kl. 16–19, tis kl. 10–13, ons kl. 13.30–16.30

Reftele bibliotek
Ölmestadsvägen 2
tel. 0371-235 48
reftele.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, ons kl. 15–19, tis, tors kl. 10–12

Smålandsstenars bibliotek
Torggatan 1
tel. 0371-817 90
smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 10–13 och kl. 14–18, fre kl. 10–13

Bokbussen
tel. 070-358 19 33
bokbussen@gislaved.se
Turlista kan hämtas på biblioteken och finns på bibliotek.gislaved.se

bibliotek.gislaved.se
Besök biblioteket hemifrån. Sök, låna om eller se kommande föreläsningar
och arrangemang.

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Utgivare: Kulturförvaltningen i Gislaveds kommun
Redaktör: Annie Nilsson
Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB
Foto: upphovsrätt tillfaller respektive fotograf eller konstnär
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För barn och unga på kommunens bibliotek
TEATER OCH MUSIK för barn
Rally och Lyra med Haga Lycke Produktion

Rally och Lyra är både en poetisk och vardaglig berättelse om vänskap, avundsjuka,
skam, kärlek och ägande. Föreställningen vill så frön hos barn, om vänskap och
om hur vi kan dela med oss till andra. Finns det saker som vi inte kan avstå från,
ens till vår bästa vän? Ca 40 min, från 2 år. Anmälan från 13 jan.
långlördag 25 jan kl. 11 på Gislaveds bibliotek

Sagotältet

Vi leder dig in i sagans magiska värld. Var beredd på att svepas med! Efteråt arbetar vi
vidare och skapar något utifrån berättelsen. Om vädret tillåter tar vi med oss vårt tält,
annars löser vi det på annat sätt. Ca 60 min, passar barn som går på förskolan,
lågstadiet och deras vuxna. Välkomna!
sportlov mån 10 feb kl. 9.30 på Burseryds bibliotek Anmälan från 27 jan.
långlördag 28 mars kl. 11 på Gislaveds bibliotek Anmälan från 16 mars.
påsklov sön 5 april kl. 14 på Anderstorps bibliotek Anmälan från 20 mars.
påsklov tors 9 april kl. 9.30 på Hestra bibliotek

Conzerto med Clownen Raimondo

Det kan verka som om den här föreställningen handlar om en miniatyrviolinkonsert,
men då misstar man sig! Hela tiden kommer någonting emellan och tingen har en
alldeles egen vilja. Egentligen handlar det om att fastna i tillvaron på lite olika sätt. Man
kan fastna med foten när man går i skogen eller för en människa eller en idé. Kanske i
sig själv, nästan så man inte kommer loss. Ca 30 min, för barn födda 2016–2017.
Anmälan från 2 mars till respektive bibliotek.
mån 16 mars kl. 9.30 på Broaryds bibliotek
tis 17 mars kl. 9.30 och kl. 10.30 på Gislaveds bibliotek
ons 18 mars kl. 9.30 och kl. 10.30 i Torghuset, Smålandsstenar
tors 19 mars kl. 10 på Burseryds bibliotek
mån 23 mars kl. 10 på Reftele bibliotek
tis 24 mars kl. 9.30 på Hestra bibliotek
ons 25 mars kl. 9.30 och kl. 10.30 på Anderstorps bibliotek

Trollungen av och med Teater Ta-da!

En inbjudande teater med musik och lek som handlar om att bryta mönster och
normer. Mamman får en bebis och älskar sin trollunge men får snart höra från andra
vuxna att bebisen inte är som alla andra. Ca 30 min, åldersgrupp 1–6 år. Anmälan från
9 mars.
tis 24 mars kl. 9 på Burseryds bibliotek
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BOKTRÄFFAR för barn och unga
Forever Young – bokcirkel för unga

Vi samlas på biblioteket, fikar och diskuterar de böcker vi läst. Från 11–14 år.
Begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket.
torsdagar kl. 15.30*; 9 jan, 6 feb, 5 mars, 2 april på Anderstorps bibliotek
* Tiden anpassas efter när eleverna slutar för dagen, så att alla kan vara med.

Bilderbokscirkel för föräldrar och barn

Tillsammans med barnen läser ni två böcker. Därefter träffas vi och pratar om dem
samt era reaktioner. Vad tyckte föräldrarna och hur reagerade barnen? Böckerna får
ni behålla. Ca 40 min, från 6 mån till 2 år. Anmälan till ida.andersson@gislaved.se från
13 jan.
torsdagar kl. 9.30; 23 jan, 20 feb, 19 mars, 23 april på Gislaveds bibliotek

Harry Potter-cirkel

För alla som älskar Harry Potter. Under våren läser vi bok fyra och fem i berättelsen
om Harry Potter. Funderar du över vilket elevhus du tillhör, hur du duellerar eller hur
du ser skillnad på en Svensk Kortnosdrake och en Ungersk Taggsvansdrake? Anmälan
till varje enskild träff. Du behöver inte gå på alla träffar.
lördagar kl. 10–12; 1 feb, 7 mars på Gislaveds bibliotek

Tv-spelscirkel

Vi läser första delen om The Witcher av Andrjez Sapkowski och spelar spelet som är
baserat på böckerna. Nyligen släpptes också den första säsongen av tv-serien.
Biblioteket bjuder på fika. Från 15 år. Anmälan till amanda.a.karlsson@gislaved.se
torsdagar kl. 15–17; 6 feb, 12 mars, 23 april på Gislaveds bibliotek

Deckarklubb

Gillar du att läsa och lösa deckarmysterier? Vi träffas fyra gånger i vår för att lösa
gåtor och klurigheter tillsammans, tipsar varandra om böcker vi läst och provar på att
skriva egna mysterier. Kom till deckarklubben!
tisdagar kl. 15–16; 11 feb, 7 april, 19 maj, 16 juni på Reftele bibliotek

Tecknarworkshop

Mattias Olsson är illustratören som gillar rymden och fantastiska världar.
Under workshopen får du tips i ditt eget tecknande av Mattias.
Material finns på plats, men ta gärna med din favoritpenna. Från 7 år.
lör 29 feb kl. 10–12 på Gislaveds bibliotek
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SAGOR OCH SKAPANDE för barn
Sagostund

Ca 25 min, 0–5 år. Förskolan kan föranmäla max 5 barn per tillfälle.
Ingen anmälan för övriga.
fredagar kl. 10.30; 10 jan, 31 jan, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni
på Smålandsstenars bibliotek
Ca 20–25 min, från 3–6 år. Anmälan till biblioteket.
måndagar kl. 9.30; 3 feb, 2 mars, 4 maj, 1 juni på Broaryds bibliotek

Sagoyoga

Vi samlas i Valvet på biblioteket och gör enkla yogaövningar till lugn musik.
Ca 30 min, 4–6 år. 10 platser per gång, obligatorisk anmälan till biblioteket.
Även förskolan kan anmäla sig.
tisdagar kl. 10; 14 jan, 18 feb, 17 mars, 14 april, 12 maj
på Smålandsstenars bibliotek

Sagoverkstad

Vi läser en bilderbok tillsammans och skapar sedan något utifrån berättelsen.
Ca 60 min, 4–6 år. 10 platser per gång, obligatorisk anmälan till biblioteket.
Även förskolan kan anmäla sig.
torsdagar kl. 9.30; 16 jan, 27 feb, 26 mars, 7 maj på Gislaveds bibliotek
torsdagar kl. 10; 30 jan, 27 feb, 26 mars, 23 april på Smålandsstenars bibliotek

Sagostund med TAKK och Logopedbolaget

Logopeden Karolina Nilsson läser sagor med tecken som stöd (TAKK).
Ca 30 min, alla barn upp till 4 år. Medföljande vuxna är välkomna.
tisdagar kl. 9.30; 4 feb, 3 mars, 31 mars på Smålandsstenars bibliotek

Äventyrsväskan

Vi öppnar Äventyrsväskan som kan resa i tiden och fantasin. Kanske möter vi
din favoritfigur eller så får vi höra en ny saga? Vi gissar var väskan kan ha varit.
Äventyret kan börja… Ca 60 min, från 3–5 år.
tis 5 maj kl. 14 på Reftele bibliotek
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LOV É LIVET – LOVAKTIVITETER
Diktyoga

Vi samlas i Valvet och gör yogaövningar till dikter och lugn musik.
Ca 45 min, från 7 år. Begränsat antal platser.
sportlov tis 11 feb kl. 10.30 på Smålandsstenars bibliotek
påsklov tis 7 april kl. 10.30 på Smålandsstenars bibliotek

Handbok för superhjältar – rollspel

Visste du att Handbok för superhjältar finns som rollspel? Nu kan du själv vara med på
Röda maskens äventyr och jaga skurkar i Rosenhill. Vi går igenom hur rollspel fungerar,
skapar karaktärer och kör några spelomgångar. Har du aldrig spelat rollspel tidigare?
Lugn, vi lär dig! Ca 2 tim, från 7 år.
sportlov tis 11 feb kl. 13 på Anderstorps bibliotek
påsklov tis 6 april kl. 13.30–15.30 på Burseryds bibliotek

Pyssel

Vi pysslar med allt möjligt under våren. Hör av dig till respektive bibliotek för att kolla
vad som händer just där. För barn och medföljande vuxen. Välkomna!
sportlov tis 11 feb kl. 15–17 på Broaryds bibliotek Drop-in.
sportlov tors 13 feb kl. 10–13 på Reftele bibliotek
påsklov mån 6 april kl. 14–16 på Hestra bibliotek
påsklov tis 7 april kl. 15–17 på Broaryds bibliotek
	påsklov tis 7 april kl. 13 på Anderstorps bibliotek
Ca 60 min, från 5 år. Anmälan från 23 mars. Begränsat antal platser.
påsklov tors 9 april kl. 13–15 på Reftele bibliotek
sommarlov tis 23 juni kl. 15–17 på Broaryds bibliotek Drop-in.

Skelett, hjärnor och sopor på månen

Arkeologen, barnboksförfattaren och tecknaren Jonathan Lindström ritar och berättar
fantastiska saker om universum. Alla barn bör ha med sig varsin hjärna, helst sin egen,
som vi ska experimentera med! Från 6 år.
sportlov ons 12 feb kl. 10 på Hestra bibliotek

Bokmys – boktips för unga

Kom till Valvet i biblioteket. Ta del av boktips och lyssna på högläsning. Från 7 år.
Begränsat antal platser.
sportlov tors 13 feb kl. 10.30 på Smålandsstenars bibliotek

Mutant med Fria Ligan

Gabrielle de Bourg från Fria Ligan kommer till biblioteket och spelar rollspelet Mutant.
sportlov tors 13 feb kl. 17–19 på Gislaveds bibliotek

Brädspel och popkulturellt broderi

Vi plockar fram alla våra brädspel och finns tillgängliga om du skulle behöva hjälp med
reglerna. Några spel är svåra och andra enklare. Vi plockar också fram vår stora
broderiduk och ser hur långt vi kommer. Material finns på plats. För alla åldrar,
välkomna!
studiedag ons 18 mars kl. 11–18 på Gislaveds bibliotek
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Sagoverkstad

Bibliotekarien läser en saga och därefter pysslar vi ihop något utifrån sagans tema.
45–50 min, från 3–6 år. Begränsat antal platser. Anmälan senast 2 april.
påsklov mån 6 april kl. 8.30 och kl. 9.30 på Broaryds bibliotek

Äggrullning och Eggbot i Skaparbibblan

Vi ser vems ägg som rullar längst och skriver ut på runda föremål med vår speciella
Eggbot. Ca 60 min, alla åldrar.
påsklov tis 7 april kl. 15 på Gislaveds bibliotek

Prova på 3D-skrivare

Vi visar hur det går till att skriva ut på en 3D-skrivare.
påsklov ons 8 april kl. 14 på Burseryds bibliotek

Skrivardagar med författare

Utveckla ditt skrivande och inspireras av en författare. Vi bjuder på lunch båda
dagarna. Från 10–15 år. Anmälan öppen från och med 1 juni.
sommarlov mån–tis 15–16 juni kl. 10–14 på Gislaveds bibliotek
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För vuxna på kommunens bibliotek
FÖRFATTARBESÖK
Nina Wähä

Nina Wähä debuterade 2007 med romanen S som i syster. Hon spelade en
av huvudrollerna i filmen Babylonsjukan och har sjungit i popbandet Lacrosse.
Romanerna Titta inte bakåt! och Testamente hyllades av kritiker.
långlördag 25 jan kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Europas äldsta berättelser

Författaren och arkeologen Jonathan Lindström, känd från SVT:s De första svenskarna
och P1 Spanarna, berättar om forskningen kring bronsålderns hällristningar, där det nu
är möjligt att i detalj rekonstruera 3400 år gamla berättelser, däribland en småländsk
historia i hästväg.
tematisdag 11 feb kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Caroline Säfstrand

Caroline Säfstrand debuterade 2014. Sedan dess har hon skrivit flera romaner som
både underhåller och berör på djupet. Det genomgående budskapet är att livet alltid
går att förändra, och att relationer går att bygga upp på nytt.
långlördag 29 feb kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Magi och makt under vikingatiden

Arkeologen och vetenskapsjournalisten Kristina Ekero Eriksson berättar om völvor,
valkyrior och andra vikingakvinnor.
tematisdag 17 mars kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Mikael Bergstrand

Mikael Bergstrand är författare och journalist. Sitt stora genombrott fick han med
Delhis vackraste händer, som har sålts till ett tiotal länder och även blivit tv-serie i
Sverige. Nu är han aktuell med Ingemar Modigs uppvaknande, lika mycket sorglig som
rolig berättelse om ensamhet, vänskap och mod.
långlördag 28 mars kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Henrik Bromander

Henrik Bromander är författare, dramatiker och serietecknare. Serieromanen
Smålands mörker tilldelades Urhunden-priset för årets bästa svenska seriealbum 2012.
I sina verk skildrar han ofta ett Sverige som sällan får plats i litteraturen. Henriks
triologi om den moderna manligheten har fått mycket fina recensioner och 2019
utkom hans senaste roman Högspänning.
kulturveckan ons 15 april kl. 18 på Burseryds bibliotek
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Håkan Nesser

Håkan Nesser har skrivit över trettio böcker, främst kriminalromaner. Han är den
första författaren att vinna Svenska deckarakademins pris för bästa svenska
kriminalroman tre gånger. Nesser har blivit översatt till fler än trettio språk och
hans böcker har sammanlagt sålts i 20 miljoner exemplar.
kulturveckan tors 16 april kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

BOKTRÄFFAR
Biblioteksklassikern – bokcirkel/tävling

På uppstartsträffarna berättar vi om bibliotekets nya aktivitet där vi tillsammans läser
ett antal klassiker varje år och vid träffarna diskuterar vi böckerna med varandra.
Det är en bokcirkel i stort format där du själv väljer om eller hur ofta du är med.
Utmana dig själv och dina vänner genom aktiviteten, kanske blir du först med att
genomföra Biblioteksklassikern. Se startdatum nedan.
tis 25 feb kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek
tis 3 mars kl. 18 på Anderstorps bibliotek
tis 3 mars kl. 18 på Smålandsstenars bibliotek

Bokcirklar på biblioteket

Är du intresserad av att delta i en bokcirkel? Kontakta respektive bibliotek.
Begränsat antal platser.
tisdagar kl. 19; start 28 jan på Anderstorps bibliotek
datum bestäms gemensamt på Broaryds bibliotek
torsdagar kl. 14; start 23 jan på Hestra bibliotek
tisdagar kl. 18; start 28 jan på Reftele bibliotek
måndagar kl. 18; start 13 jan på Smålandsstenars bibliotek
tisdagar kl. 16.30; start 14 jan och 21 jan på Smålandsstenars bibliotek
Bibliotekets populära bokcirklar är fullbokade i Anderstorp, Hestra och
Smålandsstenar. Är du intresserad av att starta upp en egen bokcirkel?
Vi har bokcirkelböcker för utlåning.

Vårens romaner

Vi läser romaner av författarna som kommer till vårens långlördagar.
För mer information, kontakta tina.kolstrom@gislaved.se
måndagar kl. 18; 27 jan, 24 feb, 23 mars, 20 april på Gislaveds bibliotek

Historieläsarna

Vi läser Krig och fred av Leo Tolstoj.
För mer information, kontakta sara.bentfors@gislaved.se
måndagar kl. 18; 10 feb, 9 mars, 6 april, 4 maj på Gislaveds bibliotek
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SPRÅK
Ord och uttryck

Är du intresserad av skrivande och berättande eller skriver du redan och vill träffa
likasinnade och framföra dina texter? Vi planerar träffar löpande under våren.
Från 16 år. Hör av dig till tea.andreasson@gislaved.se
på Gislaveds bibliotek

Korsordsknäckare

varannan tisdag kl. 15–17; jan–maj, start 21 jan på Burseryds bibliotek

Språkcafé

Lär känna människor från hela världen. Träna på språket under lättsamma former och
umgås över en fika. Ingen anmälan. För mer information, kontakta Kristian Högman
Svensson på 0371-819 37. Medarrangör: ABF Gislaved
torsdagar kl. 18; 6 feb–28 maj på Gislaveds bibliotek

UTSTÄLLNINGAR
Pop Art

Årskurs 4 på Isabergskolan, Hestra.
13 jan–6 feb på Hestra bibliotek

Antisemitism – då och nu

Forum för levande historia.
20 jan–17 feb på Reftele bibliotek

Solnedgångar av Olof Hedlund

Solnedgångar är ett flitigt fotograferat motiv. Ingen solnedgång är den andra lik.
Solens sakta sjunkande under horisonten kan utvecklas till hänförande skådespel,
vilket kan ge minne för livet.
3–28 feb på Anderstorps bibliotek

En salig blandning

Nexans fotoklubb, Grimsås.
17 feb–12 mars på Hestra bibliotek

Art by Ingeborg

Ingeborg Snarvold.
23 mars–16 april på Hestra bibliotek
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TEMA
Internetdagar

Välkommen med frågor som rör din dator, mobil eller surfplatta.
måndagar kl. 10–12; jan–maj på Smålandsstenars bibliotek
varannan tisdag kl. 15–17; jan–maj, start 21 jan på Burseryds bibliotek
fredagar kl. 11–13; jan–maj på Gislaveds bibliotek

Handarbetscafé

Välkommen på handarbets- och stickcafé med Mariann.
Vi bjuder på kaffe eller te, men medtag eget fikabröd.
måndagar kl. 17.30; start 20 jan på Hestra bibliotek

Släktforskning

Vill du prova på att släktforska eller har du kört fast?
Westbo-Mo Forskarförening guidar dig i databaser och på internet.
tisdagar kl. 17–19; 21 jan, 18 feb, 24 mars på Gislaveds bibliotek
Föreläsning om DNA-test
Westbo-Mo Forskarförening bjuder in till föreläsning med Maria Brolin från Göteborg.
Möjlighet till DNA-topsning finns.
lör 8 feb kl. 10–13 på Gislaveds bibliotek

Skaparbibblan

Välkommen till vårt rum för skapande. Här får du möjlighet att utveckla idéer eller
skapa något nytt. Testa dig fram med hjälp av olika tekniker, på egen hand eller
tillsammans med andra. Från 6–99 år. Mer information på: bibliotek.gislaved.se
tisdagar kl. 14.30–19; feb–april på Gislaveds bibliotek
Obemannat kl. 14.30–17, bemannat kl. 17–19.

Sticklingbytardag

Sticklingsäsongen närmar sig! Ta med dig sticklingar till biblioteket och byt till dig nya.
lör 21 mars kl. 10–13 på Gislaveds bibliotek

Boktipsfika

Bibliotekarien tipsar om nya böcker som finns att låna på biblioteket och
som ges ut i sommar.
tis 2 juni kl. 16–17 på Reftele bibliotek
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ÖVRIGT
Vinbonde på distans

Kom och lyssna på Anita Ström. Hon och hennes man bor i Anderstorp och hamnade
av en slump i Ungern för 9 år sedan. Där köpte de en liten vingård och lever nu sin
dröm med att producera eget vin. Begränsat antal platser. Anmälan från 17 feb.
ons 4 mars kl. 18 på Anderstorps bibliotek

På och vid sidan av vägen

Lasse Rehn berättar om sina minnen från livet som körskollärare i Gislaved.
ons 18 mars kl. 18 på Hestra bibliotek

Vårkonsert med elever från musikskolan

Konsert med Ann-Cathrin Andrés och Mats Nyströms elever från Musikskolan
Gislaved.
ons 22 april kl. 18 på Burseryds bibliotek
tis 28 april kl. 18 på Smålandsstenars bibliotek

Faktaruta:

Bokbussen kommer!
Turlista finns på biblioteken men går också att hämta under bibliotek & filialer
på bibliotek.gislaved.se Lånekort får du på bussen och lånetiden är fyra veckor.
Bokbussen är tillgänglighetsanpassad. Ring oss på 070-358 19 33 vid frågor.

Faktaruta:

Biblioteket hemifrån
Besök vår webbplats, bibliotek.gislaved.seSök, låna om eller se kommande
föreläsningar, evenemang och arrangemang som anordnas.
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Gislaveds konsthall
Köpmangatan 12 / Anderstorpsvägen 3
tel. 0371-813 84
konsthallen@gislaved.se
Öppet: ons–tors kl. 12–18, fre–sön kl. 11–16
Konsthallen är stängd mellan utställningsperioderna.
Programmet uppdateras kontinuerligt, följ oss via:
gislavedskonsthall.se
facebook.com/gislavedskonsthall
instagram.com/gislaveds_konsthall
For information in english, visit the web.

UTSTÄLLNINGAR
Bo Arnros – Uppbrott

Kan en husfasad uttrycka ett hems mentala innehåll? Genom objekt, måleri och
fotomontage utforskar Bo Arnros ytan och skyddets dubbelnatur det omslutande och
uteslutande. I utställningen möter vi hans undersökningar av arkitekturen och psyket;
människan och hennes omänskliga skapelser.
till och med 9 feb på Gislaveds konsthall, Anderstorpsvägen 3, Gislaved

Lisa Trogen Devgun – Delay Structure

I en monumental installation med material från infrastruktur- och logistikindustrin
undersöker Lisa Trogen Devgun det mestadels osynliga nätverk som möjliggör vårt sätt
att leva. På Gislaveds konsthall har samarbete skett med Plastinject Watersystem AB
från Anderstorp.
till och med 9 feb på Gislaveds konsthall, Anderstorpsvägen 3, Gislaved

Krister Kühlwein

Måleriets historia kan berättas som ett spel mellan yta och illusoriskt djup; mellan det
som sker på duken och i en värld bakom den. I Kühlweins verk vänds bildrummet ut
mot betraktaren och duken blir ett skulpturalt objekt och ytan blir innehåll.
15 feb–28 mars på Gislaveds konsthall

Akademin Valand

För tredje gången ställer studenter från Akademin Valand ut i Gislaved.
Utställningssamarbetet startade 2016 och återkommer vart annat år. Tidigare visade
utställningar, NOW HERE, 2018 och Vi gör konst på den här platsen, 2016 – årets
utställning blir början till en tradition.
3 april–annonseras på Gislaveds konsthall

13

Konstrunda Gislaved Gnosjö 2020

För tredje året i rad samlas Gislaved och Gnosjös fria konstliv till konstrunda med
öppna ateljéer, tillfälliga utställningar och stor samlingsutställning. Konstrundan 2018
var den första, 2019 kom att bli den största tills dess…
4–5 april

Planket GVD

En fotografisk utomhusutställning som är öppen för alla både proffs- och
amatörfotografer. För andra gången i Gislaved anordnar Västbo Konstakademi och
Gislaveds konsthall Planket GVD, en avslappnad och inbjudande utställning där du som
besökare får uppleva en stor bredd av fotografier och träffa fotograferna bakom
bilderna.
i samband med Gisledagarna

PROGRAM
Kroki

Under fortsätter vår populära krokiteckning under ledning av Bo Blomén Svensson.
Olika tillfällen kommer att ha olika inriktning men alltid med levande modell. Följ serien
eller kom på ett enstaka tillfälle. Krokin är öppen i mån av plats, men det är möjligt att
boka. Mer information på webben.
torsdagar kl. 18–20; 9 jan, 13 feb, 12 mars, 9 april, 14 maj på Gislaveds konsthall

Västbo Konstakademi

Konstakademin är en fri och öppen sammanslutning i konstens tjänst, dess medlemmar
samverkar med Gislaveds konsthall för att skapa en programverksamhet som är
relevant och viktig. Om du har förslag på program eller är intresserad av att medverka
hör av dig på mejl.

Hiphopens 4 element: fokus graffiti

Vem har rätt till det offentliga rummet? I samarbete med Kulturplatån.
kulturveckan tors 16 april kl. 18 på Gislaveds konsthall

Visningar

Boka en visning av pågående utställning! Vi välkomnar alla grupper, till exempel
kompisgäng, kollegor och skolklasser. Visningarna varar i ca 45 min och efteråt finns
det tid för frågor. Gislaveds konsthall erbjuder visningar på svenska och engelska.
Visningarna är kostnadsfria och kan bokas oberoende av konsthallens öppettider.
Boka på 0371-812 95.
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Kulturplatån med dans- och teaterverksamheter
Glashuset Gislaved, Gislegatan 20
tel. 0371-814 31
kulturplatan.se
kulturplatan@gislaved.se
facebook.com/kulturplatan
instagram.com/kulturplatn

LUNCHKULTUR
Barnvagnslunch – pjäsen om Bollen, Bilen och Lampan

En barnteaterföreställning baserat på en av Barbro Lindgrens böcker om Max.
Föreställningen handlar om Bollen, Bilen och Lampan. Men också om Orden,
Färgerna och Melodin. Det handlar om mitt och ditt, här och där och dumma saker
som inte gör som man vill. Efter föreställningen är det barnvagnslunch på Restaurang
Matkulturen för stora och små. Obs, begränsat antal platser. Anmälan senast 20 feb
till kulturplatan@gislaved.se
I samarbete med Restaurang Matkulturen.
ons 26 feb kl. 11–12 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Konsert med Sousou och Maher Cissoko

Med en rytmisk energi och influenser från bland annat reggae, folk, soul och jazz –
kombineras musiken med koraspel och uttrycksfull sång. Duon tolkade Kapten Röds
låt Ju mer dom spottar i SVT-serien Folkets musik hösten 2017 och i början av 2019
släppte de sitt nya album.
I samarbete med Restaurang Hestraviken. Bokning på 0370-33 68 00.
kulturveckan ons 15 april kl. 12 på Restaurang Hestraviken, Hestra

FÖRESTÄLLNINGAR
Next Door

Välkommen till Gislaveds Dansstudios årliga föreställning med dansgrupper från
6 till 18 år! Biljetter: 0–6 år gratis, 7–18 år 50 kr, vuxen 80 kr. Endast förköp via
tickster.com med start 3 mars.
kulturveckan fre 17 april kl. 18.30 och lör 18 april kl. 16 i Konsertsalen, Gislaved
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WORKSHOPS
Låtskrivarworkshop med Sabina Chantouria

Är du trött på allt kärlekstrams på alla hjärtans dag, eller brinner ditt hjärta extra
mycket just denna dag? Hjärtligt välkommen på en workshop och upptäck
låtskrivandet. Sabina Chantouria är artist, låtskrivare och driver eget skivbolag.
Hon var även en av finalisterna i Georgiens melodifestival 2017.
fre 14 feb kl. 17–19 på Musikskolan Gislaved

Kom igång med Lightroom

Fotografen Charlotte Johansson går igenom hur hon arbetar med att importera,
organisera och redigera bilder i programmet Adobe Lightroom. Begränsat antal platser.
Anmälan senast 5 mars till kulturplatan@gislaved.se
ons 11 mars kl. 18–20 i Glashuset Gislaved

Marknadsföringsworkshop

Behöver du hjälp att sprida ditt skapande och bygga strategier för hur du
kommunicerar med fans och publik? Välkommen på en workshop i grundläggande
marknadsföring där vi pratar om hur ditt skapande ska synas och kommuniceras ut
på bästa sätt. Anmälan senast 6 mars till kulturplatan@gislaved.se
tors 12 mars kl. 18–20 i Glashuset Gislaved

Music Production

Oavsett om du har producerat musik i åratal eller precis börjat är detta den perfekta
workshopen för dig. Lär dig producera dina egna beats så som proffsen gör och få
inspiration i hur du kommer vidare i just ditt skapande. Från 15 år. Begränsat antal
platser. Anmälan senast 1 april till kulturplatan@gislaved.se
ons 8 april kl. 18–20 i Glashuset Gislaved

Fotoworkshop – pressbilder

Som artist/band är det viktigt att ha bra pressbilder till marknadsföring och
sociala medier. Lär dig att ta kvalitetsbilder i vår fotostudio. Begränsat antal platser.
Anmälan senast 1 maj till kulturplatan@gislaved.se
ons 6 maj kl. 18–20 i Glashuset Gislaved

Kom igång med systemkameran – för vuxna

Få koll på din systemkamera. Fotografen och kulturpedagogen Lina Falk hjälper dig att
ta kontrollen över din kamera och delar med sig av sina knep för att ta bättre bilder.
Begränsat antal platser. Anmälan senast 7 maj till kulturplatan@gislaved.se
ons 13 maj kl. 17–18.30 på Smålandsstenars bibliotek
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DIGITALKULTUR
Kulturplatåns tv-spelsturné

Kom och häng med Kulturplatån på olika platser i kommunen. Vi riggar för gaming och
digitalt nörderi i sann e-sportanda. Delta i turneringar, tävlingar och andra utmaningar.
sportlov mån 10 feb kl. 13–18 i Torghuset, Smålandsstenar
sportlov tis 11 feb kl. 13–18 i Navigatorcentrum, Anderstorp
sportlov ons 12 feb kl. 13–18 på Fritidsgården Z, Gislaved

Digitalkulturfest

Digitalkulturfesten är tillbaka! Prova på VR, spela olika spel, både på Pc och konsol.
Få den ultimata digitalkulturupplevelsen i en festlig miljö! Vi erbjuder en massa bra tips
till föräldrar och nyfikna besökare. Självklart jobbar vi för en hållbar och jämställd
spelkultur. Du kan också följa digitalkulturfesten hemifrån via vår livestream.
påsklov fre 3 april kl. 14–18 i Glashuset Gislaved
påsklov lör–sön 4–5 april kl. 10–18 i Glashuset Gislaved

ÖVRIGT
Funkisdisco

Vi bjuder in till disco i Stora salen. Kom hit och känn pulsen – dansa dig varm och glad!
ons 4 mars kl. 17–19 i Glashuset Gislaved

Öppen scen – för dig mellan 13 och 20 år

Har du en låt, dikt eller sång du vill framföra? Kom till Kulturplatåns öppna scen och
uppträd upp till 10 min. Vi hjälper dig med anmälan och coaching.
ons 18 mars kl. 18–20 i Glashuset Gislaved

Öreryds Motorträff 2020

Bilutställning, livemusik, prova på-workshops och hoppborg vid Gussjöns strand.
lör 23 maj kl. 15 på Öreryds badplats
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GISLEDAGARNA
Local Heroes

Kulturplatån ger dig som ung och musicerande möjlighet att få framträda på stora
scenen på Gisledagarna. Begränsat antal platser. Skicka in ditt filmade bidrag senast
24 april till kulturplatan@gislaved.se För mer info: kulturplatan.se
fre 29 maj på Gisledagarna, Stora scenen

Block Party

Kulturplatån ställer upp husvagnen och vi diskuterar viktiga ämnen samt spelar
tung musik.
lör 30 maj kl. 10–23 på Gisledagarna, Citytorget

VARJE VECKA
Öppen fotostudio

Är du intresserad av foto? Kom till vår studio – vi har blixtar, ett par datorer med
bildredigering och en fotograf du kan bolla dina idéer med. Från 13 år uppåt.
tisdagar ojämna veckor kl. 17–19; start 25 feb i Glashuset Gislaved

Café Studio K

Välkomna till ett kreativt café! Gillar du att sticka, scrapbooka, illustrera eller något
helt annat? Ta med det du vill skapa och ta chansen att träffa andra med liknande
intressen. Vi bjuder på kaffe eller te, men ta med något att tugga på!
tisdagar jämna veckor kl. 17–19; start 3 mars i Glashuset Gislaved

Faktarutor:

Vad är Kulturplatån?
Oavsett ålder och vart du än bor i kommunen är Kulturplatån till för dig – en plats
för upplevelser, kreativitet, lärdomar och glädje. Ta del av skapande och kultur.
Välkommen!
Vad kan du göra här?
På Kulturplatån kan du boka olika kreativa rum, ex. inspelningsstudio för film och
musik, replokaler och dj-utrustning. Ibland har vi konserter eller annan scenkonst, vi
erbjuder kursverksamhet i dans och teater. Vill du måla graffiti eller göra något annat?
Säg till så ser vi vad vi tillsammans kan ordna.
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Gislaveds Symfoniorkester
Södra Storgatan 34
tel. 076-161 41 56 (telefonsvarare)
gislavedssymfoniorkester.se

KONSERTER
lördagar i Konsertsalen, Gislaved
Samtliga biljetter till Konsertserien säljs på internet. Biljettsläpp 7 dec kl. 12 på
webben, resterande biljetter säljs i kassan före konsert. Köp av handikapplatser och
abonnemang, ring 076-161 41 56.

Nyårskonsert 2020 – en symfoni av röster

Gislaveds Symfoniorkester. Riltons Vänner, sång. Hans-Erik Holgersson, dirigent.
Riltons Vänner är en vokalgrupp som gjort nära tusen framträdanden såväl i Sverige
som i Europa, Asien och USA. Musiken spänner över flera genrer – från nordisk
vokalpop till nordiska vokalpip. Ibland covers, ofta originalmusik, alltid a cappella.
lör 11 jan kl. 15.30 (förtur sponsorer) och kl. 18.30 (ingår i abonnemang)
i Konsertsalen, Gislaved

Skolkonsert – årets yngsta publik är med på noterna

Gislaveds Symfoniorkester. Jan Mogren och Lars Sandin, dunderdirigenter.
Kommunens 6- och 8-åringar går på konsert med symfoniorkestern.
mån 24 feb i Konsertsalen, Gislaved Obs, fullbokad!

Salongsmusik med Sinfoniettans Salongsorkester

Musiker ur Jönköpings Sinfonietta.
En musikalisk skatt som rör sig i landet mellan klassisk musik och populärmusik.
lör 4 april kl. 17 i Konsertsalen, Gislaved Obs tiden!

Solist²

Gislaveds Symfoniorkester. Borbala Brezovszky, violin. Viktor Nordliden, cello.
Simon Phipps, dirigent.
Symfoniorkestern möter hemvändare. Vad är bättre än en solist? Jo, två solister!
Vi är så stolta att få presentera två hemvändande stråkmusiker från vår tongivande
kommun!
lör 25 april kl. 17 i Konsertsalen, Gislaved

19

CAFÉKONSERTER
lördagar i Gislesalen, Musikskolan Gislaved
Biljetter säljs 30 minuter före konsert.

Anna Pauline – jazz och swing med glimten i ögat

Anna Pauline, sång. Elias Källvik, gitarr.
Svängande, hjärtlig musik och starka melo-dier som framförs med glädje
och humor.
lör 8 feb kl. 16 i Gislesalen, Musikskolan Gislaved

Beatbows – där stråkar möter rytm

Mattias Yilbar Norgren, beatbox. Svante Henryson, cello.
Beatbows gifter ihop fjäderlätta cellostråk med blytunga beatbox-beats.
lör 7 mars kl. 16 i Gislesalen, Musikskolan Gislaved

Lise & Gertrud – succéduon som tolkar hits från Beatles till Vreeswijk
Lise Hummel, sång. Gertrud Stenung, sång och cello.
Lise och Gertrud är duon som slår knockout på publiken med sina versioner av
låtar som alla har hört.
lör 9 maj kl. 16 i Gislesalen, Musikskolan Gislaved
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Kulturveckan, 14–18 april
Kulturplatån i samarbete med Gislaveds bibliotek, Gislaveds konsthall, Gislaveds
Dansstudio och Restaurang Matkulturen erbjuder aktiviteter av alla dess slag.
Författarbesök, workshops, dans, musik och mat – det finns något för alla!

Konsert och soppsupé – Samuel Nilsson

Samuel Nilsson är musikern och artisten från Falkenberg som har ena foten i
popvärlden och den andra i indie/folk-scenen. Tillsammans med sitt band levererar
han låtar som grundar sig i både hjärtesorg och eufori. Mer än två år har gått sedan
han släppte sin debut-ep och är nu tillbaka med nya singeln Be With Me. Biljetter via:
tickster.com
I samarbete med Restaurang Matkulturen.
tis 14 april kl. 18.30 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Lunchkultur – konsert med Sousou och Maher Cissoko

Med en rytmisk energi och influenser från bland annat reggae, folk, soul och jazz –
kombineras musiken med koraspel och uttrycksfull sång. Duon tolkade Kapten Röds
låt Ju mer dom spottar i SVT-serien Folkets musik hösten 2017 och i början av 2019
släppte de sitt nya album.
I samarbete med Restaurang Hestraviken. Bokning på 0370-33 68 00.
ons 15 april kl. 12 på Restaurang Hestraviken, Hestra

Henrik Bromander

Henrik Bromander är författare, dramatiker och serietecknare. Serieromanen
Smålands mörker tilldelades Urhunden-priset för årets bästa svenska seriealbum 2012.
I sina verk skildrar han ofta ett Sverige som sällan får plats i litteraturen. Henriks
triologi om den moderna manligheten har fått mycket fina recensioner och 2019
utkom hans senaste roman Högspänning.
ons 15 april kl. 18 på Burseryds bibliotek

Hiphopens 4 element: fokus graffiti

Vem har rätt till det offentliga rummet? I samarbete med Kulturplatån.
tors 16 april kl. 18 på Gislaveds konsthall

Håkan Nesser

Håkan Nesser har skrivit över trettio böcker, främst kriminalromaner. Han är den
första författaren att vinna Svenska deckarakademins pris för bästa svenska
kriminalroman tre gånger. Nesser har blivit översatt till fler än trettio språk och
hans böcker har sammanlagt sålts i 20 miljoner exemplar.
tors 16 april kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek
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Next Door

Välkommen till Gislaveds Dansstudios årliga föreställning med dansgrupper från
6 till 18 år! Biljetter: 0–6 år gratis, 7–18 år 50 kr, vuxen 80 kr. Endast förköp via
tickster.com med start 3 mars.
fre 17 april kl. 18.30 och lör 18 april kl. 16 i Konsertsalen, Gislaved

Imagine – länsfinal i Gislaved

Imagine är Sveriges bredaste tävling för musiker mellan 13 och 21 år. Efter två
deltävlingar har vi kommit till länsfinalen och vinnaren för Imagine ska koras. Kom hit
och njut av en grym konsertupplevelse och kanske inspireras att vara en av dem som
står på scenen nästa år. Biljetter via: tickster.com
lör 18 april kl. 16 i Stora salen, Glashuset Gislaved
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