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KULTURVECKAN erbjuder olika  
typer av aktiviteter! Se sidan 13.

Anderstorps bibliotek Storgatan 30  
tel. 0371-826 43 anderstorps.bibliotek@gislaved.se
mån, tis, tors 10 – 12 och 16 – 19, ons, fre 13 – 16  
Söndagsöppet 7 april kl. 13 – 16

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

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

Gislaveds bibliotek Gislegatan 5  
tel. 0371-819 38, 819 93 gislaveds.bibliotek@gislaved.se
mån, tis, tors 11 – 20, ons, fre 11 – 18, lör 10 – 13 (jan – april)  
Långlördagar kl. 10 – 16; 26 jan, 23 feb, 30 mars

Kulturvår i Gislaveds kommun, jan – juni 2019

Hestra bibliotek Mogatan 9A  
tel. 0370-38 70 30 hestra.bibliotek@gislaved.se 
mån, tors 16 – 19, tis 10 – 13, ons 13.30 – 16.30 

Reftele bibliotek Ölmestadsvägen 2  
tel. 0371-235 48 reftele.bibliotek@gislaved.se 
mån, ons 15 – 19, tis, tors 10 – 12  
Lördagsöppet 13 april kl. 12 – 15  

Smålandsstenars bibliotek Torggatan 1  
tel. 0371-817 90 smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se
mån, tis, tors 10 – 13 och 14 – 18, fre 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 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 
Aaoii med Sagofen Isadora
Aaoii är en nästan ordlös föreställning för de allra minsta. Den bygger på 
ett minne som Isadora själv hade i tidig ålder då hon låg och kikade ut 
under ett rosa lakan och såg hur det blev ljust och mörkt. Föreställningen 
är uppbyggd på händelser, så som bollen som flyger, en fjäril som viftar 
förbi och färger, många färger. Ca 20 min, från 0 – 12 mån. Anmälan från 
14 jan.

lör 26 jan kl. 11 i Gislaved

Honkan och Hanneluring på äventyr
Med sång och skratt får vi följa clownerna Honkan och Hanneluring som 
ger sig ut på äventyrsjakt. Med hjälp av sång, cellospel, storytelling och 
akrobatik tas barnen med på en fantastisk resa där fördomar bryts och 
nya dörrar öppnas. Saker är inte alltid som de ser ut att vara, störst är inte 
alltid starkast. Mod kan vara att erkänna att man är rädd. Ca 30 min, för 
barn födda 2015 – 2016. Anmälan från 18 mars till respektive bibliotek.

mån 25 mars kl. 9.30 i Broaryd
tis 26 mars kl. 9.30 och kl. 10.30 i Gislaved
ons 27 mars kl. 9.30 och kl. 10.30 i Smålandsstenar
tors 28 mars kl. 10 i Burseryd
mån 1 april kl. 10 i Reftele
tis 2 april kl. 9.30 i Hestra
ons 3 april kl. 9.30 och kl. 10.30 i Anderstorp

Kapten Kryp och skattkistan
Kapten Kryp tar med sig sin skattkista fylld med  
spännande saker från sina resor. Han visar olika  
kryp och berättar hur de lever i naturen. Hälsa på  
jättelandssnäckorna Herman och Afrodite eller  
Herr Väs, en av världens tyngsta kackerlackor.  
Sen åker ukulelen fram och det blir allsång.  
Ca 30 min, från 1 – 6 år. Anmälan från 18 mars.

lör 30 mars kl. 11 i Gislaved
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TEATER för 
Sova räv, en lurig föreställning med Big Wind
Härliga djur, sjungande, kraxande och luriga djur… Rävar, sköldpaddor, 
sniglar, kråkor, grisar och vargar. Här passerar djuren revy i sagor och 
sånger. Och, tro det eller ej, tre dikter av Gustav Fröding. Ola Karlberg  
leder med varsam, lekfull och erfaren hand in barnen i en fantasiskog full 
av både faror och fröjder. Ca 20 min, från 3 – 6 år. Anmälan från 11 feb. 

lör 23 feb kl. 11 i Gislaved
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Godnattstunden  
med Teater Alléna
Godnattstunden handlar om att visa hänsyn, om saknaden över att bli 
lämnad av mamma och pappa men också glädjen i att hitta morfar istället. 
Att inte alltid behöva vara stor utan också kunna få vara liten. Att även en 
busig mus med spring i fötterna behöver få en saga och komma till ro. 
Ca 30 min, från 0 – 5 år. Begränsat antal platser. Anmälan från 15 mars. 

sön 7 april kl. 14 i Anderstorp

Mamma Mu och Kråkan 
med Teater Trampolin
En humoristisk familjeföreställning 
om vänskap och nyfikenhet baserad 
på Jujja Wieslanders folkkära barn-
böcker. Ca 35 min, från 4 år.  
Anmälan från 26 mars.

lör 13 april kl. 14 i Reftele
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Pysselmåndagar
Kom till biblioteket och pyssla. Det är din egen fantasi som bestämmer. 
Sista måndagen varje månad under våren. Alla är välkomna, barn som 
vuxna! Ingen anmälan krävs. 

måndagar kl. 14 – 16; 28 jan, 25 feb, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni  
i Broaryd

Skaparbibblan
Rum för skapande. Se beskrivning på sidan 9.

tisdagar kl. 17 – 20; feb – april i Gislaved

Sagoverkstad
Vi samlas i vår verkstad och utifrån en bok skapar vi sedan något själva. 
Ca 60 min, från 4 – 6 år. 10 platser per gång, anmälan krävs. Aktiviteten 
riktar sig även till förskolan.

torsdagar kl. 9.30; 7 feb, 7 mars, 4 april, 9 maj i Gislaved
torsdagar kl. 10; 31 jan, 28 feb, 28 mars i Smålandsstenar

Sagostund med pyssel
Bibliotekarien läser en saga och efteråt pysslar vi något enkelt utifrån  
sagans tema. Ca 45 min, från 3 – 6 år. Anmälan senast 7 feb. 

mån 11 feb kl. 9.30 i Broaryd

SPORTLOV
Yoga   Drop-in
Vi samlas i Valvet på biblioteket där du får prova på yoga till lugn musik. 
Från 9 år. 

tis 12 feb kl. 10 – 12 i Smålandsstenar 

Sportlovspyssel
Vi återbrukar gamla böcker och skapar nytt av gammalt. Från 6 – 99 år. 
Ingen anmälan krävs.

tis 12 feb kl. 15 – 17 i Broaryd

Robotworkshop
Hur får man en robot att röra sig som man vill? Vi testar att programmera 
de olika robotarna som finns på biblioteket. Dessutom bananpiano!  
Från 10 år. Begränsat antal platser, anmälan krävs.

tis 12 feb kl. 17 – 19 i Gislaved

Foto: Bryan Rowe

BOKTRÄFFAR för 
Bilderbokcirkel 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 – 2 år. 

onsdagar kl. 9.30; 9 jan, 6 feb i Reftele
Anmälan: reftele.bibliotek@gislaved.se eller 0371-235 48

torsdagar kl. 9.30; 31 jan, 28 feb, 28 mars, 25 april i Gislaved 
Anmälan: ida.andersson@gislaved.se eller 0371-819 93

Forever Young – bokcirkel för unga
Vi samlas på biblioteket, fikar och diskuterar böckerna vi läst.  
Från 11 – 14 år. Begränsat antal platser. Anmälan:  
anderstorps.bibliotek@gislaved.se

torsdagar kl. 15.30*; 24 jan, 21 mars, 2 maj  
i Anderstorp
* Tiden anpassas efter när eleverna slutar för dagen  
så att alla kan vara med.

Bokmalen – bokcirkel för unga
Vi samlas i Valvet på biblioteket, fikar och  
diskuterar böckerna vi läst. Från 11 – 14 år.  
Begränsat antal platser. Anmälan senast  
25 jan: smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se

tisdagar kl. 15.30; 29 jan, 26 feb, 26 mars  
i Smålandsstenar

SAGOR OCH SKAPANDE för 
Sagostund med Eva
Ca 25 min, från 0 – 5 år. Förskolan kan  
föranmäla max 5 barn per tillfälle.

fredagar kl. 10.30;  
11 jan, 8 feb, 8 mars, 5 april, 3 maj  
i Smålandsstenar

Bibliotekarien läser en saga
Ca 20 – 25 min, från 3 – 6 år. Anmälan senast  
kl. 9 samma dag som aktiviteten. 

måndagar kl. 9.30;  
14 jan, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni  
i Broaryd

Sagoyoga
Vi samlas i Valvet på biblioteket och  
gör enkla yogaövningar till lugn musik.  
Ca 30 min, från 4 – 6 år. 10 platser  
per gång, anmälan krävs.  
Även förskolan kan anmäla sig.

tisdagar kl. 10;  
15 jan, 12 mars, 9 april  
i Smålandsstenar

mailto:reftele.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:ida.andersson%40gislaved.se?subject=
mailto:anderstorps.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:smalandsstenars.bibliotek%40gislaved.se?subject=
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Filmkväll på biblioteket
Kom till biblioteket så myser vi till en bra film.  
Vi bjuder på tilltugg! Från 7 år. Begränsat  
antal platser. Anmälan från 15 jan.

ons 13 feb kl. 15 i Anderstorp

Pysselverkstad
Vi samlas i Valvet och gör  
alla hjärtansdagpyssel.  
Begränsat antal platser.

tors 14 feb kl. 10.30 i Smålandsstenar

PÅSKLOV
Kycklingjakt
På biblioteket gömmer sig ett okänt antal kycklingar.  
Se om du lyckas hitta alla och tävla om fina priser.

mån – tors 15 – 18 april i Gislaved

Påsk- och vårpyssel
Vi pysslar loss med påsk och vår på biblioteken.  
Hör av dig till respektive bibliotek om du vill  
veta mer.

tis 16 april kl. 10.30 i Smålandsstenar
tis 16 april kl. 13 i Anderstorp
tis 16 april kl. 15 i Reftele
tis 16 april kl. 15 – 17 i Broaryd

Slime och vårpyssel
Vi bjuder in till slimeworkshop och vårpyssel.  
Boka in dig på en av våra tider i Slimeverkstan  
som börjar varje hel- och halvtimme. Medan du  
väntar på din tur kan du pyssla på temat påsk  
och vår i vårt aktivitetsrum. För alla åldrar.  
Giftfritt. Anmälan. Drop-in vid mån av plats.

tis 16 april kl. 16 – 20 i Gislaved

Diktyoga   Drop-in
Vi samlas i Valvet och gör yogaövningar till korta dikter och lugn musik. 
Från 9 år. 

tors 18 april kl. 10 – 12 i Smålandsstenar

TEMA
Pärlbonanza   Drop-in
Vi plockar fram våra pärlor och pärlplattor  
och låter dem ligga framme hela dagen.  
Pärla fritt eller låna något av våra mönster.  
För alla åldrar.

ons 13 mars kl. 11 – 18 i Gislaved

Brädspel med familjen   Drop-in
Biblioteket har både enklare och lite svårare brädspel som vi tar fram. 
Spela med familjen eller träffa nya kompisar. Vi bjuder på fika under  
dagen. För barn, unga och deras vuxna. 

lör 27 april kl. 10 – 13 i Gislaved

SOMMARLOV
Sommarpyssel på biblioteket 
Vi skapar egna kort genom att rita, klippa och klistra. Från 6 – 99 år.  
Ingen anmälan krävs. 

tis 18 juni kl. 15 – 17 i Broaryd
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Syjunta   Drop-in
På biblioteket har vi en symaskin som kan brodera både namn och  
enhörningar. Dessutom plockar vi fram all filt vi hittar i förråden.  
Prova att sy ett eget gosedjur, en väska eller en kudde. Kan du inte sy  
så lär vi dig! För alla åldrar.

tors 14 feb kl. 11 – 18 i Gislaved

Författarbesök – Lena Ollmark
Lena Ollmark skriver läskigt för mellanåldern. Just nu är hon aktuell med 
Den förskräckliga historien om Lilla Hon, Den hiskeliga berättelsen om 
Lilla Han, Lägret och Firnbarnen. Vi bjuder på fika och frågesport för fans!

sön 17 feb kl. 14 i Burseryd

Foto: Åsa Liffner
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Sara Lövestam –  
Grejen med svenska språket
Sara Lövestam arbetar med språket på 
många plan, som skönlitterär författare, 
språkvetare anlitad som expert på TV4  
och tidigare verksam lärare i svenska för 
invandrare. Med böckerna Grejen med 
substantiv och Grejen med ordföljd har 
hon satt svensk grammatik i centrum på 
ett sätt vi aldrig sett förut. Sara blandar 
fakta och kuriosa om svenska språket  
med under hållande reflektioner kring 
grammatiken – det fantastiska systemet  
som håller ihop allt. För alla språk-
intresserade.

tis 12 mars kl. 18.30 i Gislaved

Långlördagsbesök
Författare annonseras senare. Håll koll på: bibliotek.gislaved.se

lör 26 jan kl. 14 i Gislaved

Fairooz Tamimi
Fairooz är författare till flera böcker 
på arabiska och har vunnit Arabic 
Creative Writing Award. Hon jobbar 
som föreläsare, entreprenör och  
författare och bor i Sverige sedan  
5 år tillbaka. Föreläsningen kommer 
att hållas på engelska.

 
Fairooz Tamimi om föreläsningen:  
”I want to talk about being an immigrant woman in Sweden. I will talk 
about identity and how to maintain an identity of two rich cultures,  
home country and Sweden. Part of my talk to adults also is about the 
similarities between new Swedes and native Swedes and the difference, 
I talk about this with so much love and with humor.”

tis 12 feb kl. 18.30 i Gislaved

Helena von Zweigbergk
Författare, journalist och program-
ledare. Aktuell med relationsromanen 
Totalskada, utgiven 2018.

lör 23 feb kl. 14 i Gislaved  

Björn Persson
Björn Persson är en internationellt  
erkänd naturfotograf som arbetar över 
hela världen. Flera av hans foton har 
publicerats i prestigefyllda tidningar 
som Vagabond och utmärkts i inter-
nationella fototävlingar. Han har under 
många år besökt Afrika för att fota  
det hotade djurlivet. I fotoboken  
The Real Owners of the planet vill  
han hylla de afrikanska djuren och 
sprida kunskap om vad vi är på väg 
att förlora om vi inte gör någonting.

mån 25 feb kl. 19 i Reftele

Bibliotek – för vuxna

FÖRFATTARBESÖK
Nina Björk – Feminism, föräldraskap och kärlek
Nina Björk är författare, debattör, kulturskribent och litteraturvetare.  
Hon debuterade som författare 1996 med Under det rosa täcket.  
Nina har sedan dess gett ut flera böcker, bland annat Lyckliga i alla sina 
dagar, där hon belyste vår tids syn på människors och pengars värde.

tis 15 jan kl. 18.30 i Gislaved

För vuxna  
på kommunens bibliotek

Foto: Stina Nylén

Foto: Jenny Leyman

Foto: Thron Ullberg

Foto: Björn Persson

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

Foto: Anna-Lena Ahlström

http://bibliotek.gislaved.se
http://bibliotek.gislaved.se
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Herman Geijer
Författaren Herman Geijer har skrivit boken Zombieöverlevnad: din guide 
till apokalypsen. Boken handlar om hur man överlever i en postapokalyp-
tisk värld och under föreläsningen kommer du få veta allt som är värt att 
veta. 2015 blev han framröstad som lyssnarnas sommarvärd i P1.  
Aktuell med boken Överlev katastrofen – tolv sätt att förbereda dig.

lör 30 mars kl. 14 i Gislaved

Bibliotek – för vuxna

Petter Bergström
Petter Bergström är landskapsarkitekt och fick ett stort intresse för ätliga 
växter när han insåg hur mycket som bara slängs. Han driver sin egen 
firma och håller även en blogg där han gör inlägg om olika växter och vad 
de kan användas till. I sin nya bok Safthushållning har han samlat de 
bästa recepten på vad man kan göra med kända och mindre kända växter 
och bär. Anmälan från 20 feb.

ons 13 mars kl. 18 i Anderstorp

Foto: Björn Lindström

Foto: Jan-Ake Eriksson

BOKTRÄFFAR
Bokcirkel
Anderstorp
Missa inte våra bokcirkeltillfällen i vår!  
Vi bjuder på fika. Begränsat antal platser,  
anmäl intresse till biblioteket. Ca 1 – 1,5 tim.

tisdagar kl. 19; 29 jan, 26 feb, 26 mars, 7 maj

Broaryd
Bokcirkel för vuxna
Vi träffas två gånger under våren. För mer information,  
kontakta biblioteket. Anmälan från 14 januari.  

tisdagar kl. 19; 5 mars, 2 april

Gislaved
Vi läser romaner av författarna som kommer till höstens långlördagar.  
För mer information, kontakta tina.kolstrom@gislaved.se 

måndagar kl. 18.30; 28 jan, 25 feb, 25 mars   Obs, fullbokad!

Historieläsarna
Bokcirkeln för dig som är intresserad av historia. Vi läser om  
Indiens kamp för självständighet i mitten av förra seklet.  
Anmälan: kerstin.szwedek@gislaved.se

måndagar kl. 18.30; 4 feb, 4 mars, 1 april i Gislaved

Bokcirkel Klubb42
En läsklubb för alla som gillar fantasy och science fiction.  
Läs aktuell bok och dyk upp, ingen anmälan. För mer  
information, kontakta tina.kolstrom@gislaved.se

lör 27 april kl. 11 i Gislaved

Hestra
Bokcirkel 60+
torsdagar kl. 14, start 10 jan   Obs, fullbokad!

Reftele
Vi läser böcker som väcker tankar. Kom till våra bokcirkelträffar.  
Vi bjuder på fika. För information och anmälan, kontakta biblioteket.

tisdagar kl. 18; 29 jan, 26 feb, 23 april, 28 maj 

Smålandsstenar
måndagar kl. 18; 21 jan, 18 feb, 25 mars   Obs, fullbokad!

Bokcirkel med Una
tisdagar kl. 16.30; 29 jan, 19 feb, 26 mars, 23 april   Obs, fullbokad!

Ny bokcirkel
Vi har ett par platser kvar till vår nya bokcirkel som startade i höstas.  
Anmälan senast 1 feb: smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se

tisdagar kl. 16.30; 5 feb, 5 mars, 2 april

mailto:tina.kolstrom%40gislaved.se?subject=
mailto:kerstin.szwedek%40gislaved.se?subject=
mailto:tina.kolstrom%40gislaved.se?subject=
mailto:smalandsstenars.bibliotek%40gislaved.se?subject=
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Lillelyckan 
Design inspirerad av livet,  
universum och allting.  
Fredric Uremark, Gislaved.

14 jan – 7 feb i Hestra

Fotografiska nedslag på besöksvärda platser i 
Anderstorps socken
Utställningen skildrar i ord och bild några kända och mindre kända  
besöksvärda platser i Anderstorps socken. Olof Hedlund, Anderstorp.

Att vissa platser i socknen är besöksvärda är vi tämligen överens om. 
Moforsdammen/Kvarndammen och Tokarpsbadet är exempel på  
så dana platser. Andra platser som lockar människor med mera speciella  
intressen är exempelvis Scandinavian Raceway. 

1 – 28 feb i Anderstorp

Ögonen är fönstret till själen 
Ansikte mot ansikte. Porträtteckningar av Linda Bedwall,  
Smålandsstenar.

1 – 28 feb i Broaryd 
4 – 29 mars i Burseryd

Skator och lite mer
Konstutställning. Glen Andersson, Gislaved.

18 feb – 14 mars i Hestra

Scrapbooking 
Lena Larewall, Bergkvara,  
och Ann-Sophie Wilck, Hestra.

18 feb – 14 mars i Hestra

WestmanArtDesign
Nellie Westman, Reftele.

5 mars – 9 april i Reftele

Foto: Olof Hedlund

Akvareller
Roy Svensson, Halmstad.

7 – 31 jan i Smålandsstenar

Art by Ingeborg 
Ingeborg Snarvold, Hestra.

25 mars – 18 april i Hestra   

SPRÅK
Språkcafé
Lär känna människor från hela världen.  
Träna på språket under lättsamma former  
och umgås över en fika. Ingen anmälan.  
För mer information, kontakta Mathias Wallin  
på 0371-819 37.

torsdagar kl. 18; 24 jan – 23 maj i Gislaved  
Medarrangör: ABF Gislaved

Korsordsknäckare
varannan tisdag kl. 15; feb – maj, start 5 feb i Burseryd

Språkakuten 
torsdagar kl. 13 – 14; 21 feb, 21 mars, 11 april, 9 maj i Burseryd

UTSTÄLLNINGAR
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TEMA
Internetdagar
Välkommen med frågor som rör din dator,  
mobil eller surfplatta.

måndagar kl. 10 – 12; jan – maj i Smålandsstenar 
fredagar kl. 11 – 13; jan – maj i Gislaved

Släktforskning   Drop-in
Vill du prova på att släktforska eller har du kört fast? Westbo-Mo Forskar-
förening finns på plats och guidar dig i databaser och på internet.

tisdagar kl. 17 – 19; 22 jan, 19 feb, 19 mars, 9 april i Gislaved 
tis 12 mars kl. 14 – 16 i Smålandsstenar

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. 17 – 20; feb – april i Gislaved 

Sticklingbytardag
Sticklingsäsongen närmar sig! Ta med dig en  
stickling till biblioteket och byt till dig en ny.

lör 23 mars kl. 10 – 13 i Gislaved

ÖVRIGT
Träffpunktscafé
Så mycket bättre med Ingemar Nilson.

ons 13 feb kl. 14.30 i Hestra  
Samarrangemang med Hestragården.

Trivselkväll
På och vid sidan av vägen. Lasse Rehn berättar sina minnen  
från livet som körskollärare i Gislaved.

ons 6 mars kl. 18 i Hestra

Vårkonsert 
Konsert med Ann-Cathrin Andrés och Mats Nyströms elever  
från Musikskolan Gislaved.

ons 15 maj kl. 18 i Burseryd

Bibliotek – för vuxna

Eva Persson visar sin  
rakubrända keramik 
Eva Persson, Anderstorp.

1 – 30 april i Anderstorp

Vedic Art
Oljemåleri av Ing-Mari Sönne,  
Habo.

1 – 30 april i Burseryd

Förr och nu – bilder från bygden
Fotovisning av Lennart Flink, Ambjönarp.

ons 3 april i Burseryd

Betraktelser
Bosse Blomén Svensson, Gislaved.

25 april – 13 juni i Reftele

Foto: Aftonbladet (fotograf okänd)

Leve demokratin 
Miniutställning från Forum för levande historia.

29 april – 23 maj i Hestra

Klippdockor från 50- och 60-talet
Samlade av Gunvor Carlsson, Valdshult.

29 april – 23 maj i Hestra

Biblioteket hemifrån
Besök vår webbplats, bibliotek.gislaved.se 
Sök, låna om eller se kommande föreläsningar,  
evenemang och arrangemang som anordnas.

http://bibliotek.gislaved.se
http://bibliotek.gislaved.se
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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 Scenföreställningar i Stora salen om inget annat anges.
tis – tors kl. 14 – 20, fre kl. 14 – 18

Lingonris i cocktail-
glas – en föreställning 
om Monica Zetterlund
En kvinna, ett liv, många möten. 
Berättelser om möten med stora 
personligheter som Povel Ramel, 
Hasse & Tage och Beppe Wolgers 
samt tidlösa sånger som för alltid satt spår i musikhistorian. Föreställ-
ningen görs av skådespelerskan och sångerskan Charlotta Sairio samt 
pianisten och kompositören Klas-Henrik Hörngren. Ett nära samspel är 
nyckelordet för duon. 

ons 24 april kl. 12 i Burseryd 
I samarbete med Restaurang Buregården, bokning 0371-502 50.

WORKSHOPS
Podd-/YouTubeworkshop
Lär dig allt om podd och YouTube  
med den professionella producenten 
Victoria Johansson. 

fre 8 feb kl. 17 på Kulturplatån

Foto: Patrik Sventelius

LUNCHKULTUR
Vårens arrangemang sker i samarbete med restauranger i kommunen.

Lilla Livet Här och Där – barnvagnslunch med teater
Två filurer väntar på att livet ska börja. Eller har det redan börjat?  
Om allt magiskt som händer när vi är här och nu. En liten föreställning 
som rymmer stora frågor, fniss och tittut, dans och vänskap. Ca 20 min, 
från 0 – 2 år. Efteråt är det barnvagnslunch på Restaurang Matkulturen 
för stora som små. Obs, begränsat antal platser. Anmälan senast 22 feb: 
0371-814 31 eller kulturplatan@gislaved.se

ons 27 feb kl. 11 i Stora salen, Glashuset Gislaved  
I samarbete med Restaurang Matkulturen.

Konsert med Staffan Hellstrand
Den folkkära artisten alla känner igen. Grammisar, rockbjörnar och odöd-
liga klassiker som Fanfar och Lilla fågel blå. 2018 släpptes Svaret på allt, 
ett album byggd på hans osvikliga melodikänsla. Med inspiration av sam-
tida pop- och rockmusik visar albumet också upp en ny sida av en artist 
som aldrig stannar och gärna återuppfinner sig själv.

ons 27 mars kl. 12 i Hestraviken 
I samarbete med Hestraviken hotell och restaurang, bokning 0370-33 68 00.

Letteringworkshop med Fia Lotta Jansson
Lär dig rita bokstäver och ord! Behöver du en logo, ett visitkort eller en 
bloggbanner? Vill du skapa en egen poster eller designa födelsedags-
kort? Under workshopen går vi igenom material och verktyg, bokstavs-
anatomi samt metoder för att skapa inspirerande design. Material och 
fika ingår. Biljetter via: tickster.com

lör 9 feb kl. 10 – 15 i Glashuset Gislaved 

http://www.kulturplatan.se
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
http://www.facebook.com/kulturplatan
http://www.instagram.com/kulturplatn
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
http://www.tickster.com


11

Graffitijam
I Gislaveds konsthall finns kommunens 
första och enda öppna vägg för graffiti-
konst. Detta vill vi självklart fira med ett 
riktigt jam, dj och mycket färg! Var med 
på workshopen, lär dig om graffiti och 
måla på vår vägg. 

fre 7 juni kl. 10 – 22 i Gislaveds konsthall  
I samverkan med Gislaveds konsthall.

VARJE VECKA PÅ KULTURPLATÅN
Öppen replokal   Drop-in
Testa på att sjunga och spela, ensam eller tillsammans med andra i våra 
replokaler. Inga förkunskaper krävs. Alla åldrar.

onsdagar kl. 15 – 18, start 16 jan i Glashuset Gislaved

Öppen skapandeverkstad   Drop-in
Upptäck Kulturplatåns mobila pysselverkstad! Du har idéerna och vi har 
mängder av spännande material. Kostnadsfritt, för alla åldrar. 

tis – fre kl. 15 – 17, start 29 jan i Glashuset Gislaved

Studio K
Verkstad för alla ungdomar och vuxna som vill vara kreativa! Material ingår 
och det är kostnadsfritt. Från 13 år. Välj mellan följande aktiviteter:

Mixed media / Collage – Använd färg, stämplar, stenciler, papper, urklipp 
och andra medium för att skapa tavlor.

Korttillverkning – Testa olika tekniker och material. Gör en personlig 
hälsning till någon du bryr dig om i vår kortskaparverkstad.

Creative journaling / Planning – Planera och dokumentera ditt liv på ett 
kreativt sätt. Blanda dagliga anteckningar och att göra-listor till något du 
vill spara för resten av livet. Har du en egen BuJo, Happy Planner eller 
liknande, ta med den! 

tisdagar kl. 17 – 19, start 29 jan på Kulturplatån

Foto: Deposit Photos

Kulturplatån

Fotoworkshop – måla med ljus
Testa på spännande fototeknik där ljuset målas 
eller dras in i fotografiet via en ljuskälla, exem-
pelvis en ficklampa under lång exponering.  
Fotografen och kulturpedagogen Lina Falk lär 
dig hur du lätt kan uppnå fantastiska resultat.  
Ta med egen systemkamera och stativ, eller  
så turas vi om med vår utrustning. Från 15 år. 
Begränsat antal platser. Anmälan senast 4 feb: 
kulturplatan@gislaved.se

ons 13 feb kl. 18 – 19.30 i Glashuset Gislaved

Fotoworkshop för vuxna
Kom igång med 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 11 feb: kulturplatan@gislaved.se

tis 19 feb kl. 18 – 19.30 i Glashuset Gislaved

Hiphopens 4 element: Fokus rap – Gör din grej!
Att uttrycka sig, ta plats och göra sin grej är en viktig del i uppbyggnaden 
av tron på sig själv. Vi har bjudit in Fröken B för att just göra sin grej!  
Ingen anmälan krävs. Ca 120 min, från 15 år. 

Ulrika ”Fröken B” Broberg har varit en del av den svenska hiphopscenen 
sedan tidigt 2000-tal. Hon är en rutinerad rappare, utbildad lärare i 
svenska och psykologi och har lång erfarenhet av hiphoppedagogik. 

tors 25 april kl. 18 i Torghuset, Smålandsstenar

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!

mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
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Vad kan du göra här? 
På Kulturplatån kan du boka olika kreativa rum, ex. inspelnings-
studio för radio, film och musik, replokaler och dj-utrustning.  
Ibland har vi konserter eller annan scenkonst, vi erbjuder kurs-
verksamhet i dans och teater. Vill du måla graffiti eller göra något 
annat? Säg till så ser vi vad vi tillsammans kan ordna.

Kulturplatån

Foto: Bengt Wanselius

Hoppet – för jag dog inte
Vi möts på nyheterna, på bussen och i skolan. Barn som har flytt ensamma 
har en historia att berätta: en barndom de inte fick fortsätta, krig och flykt, 
lyckan över ett par nya sneakers, längtan efter familjen och kompisarna, 
en bottenlös rädsla eller ensamhet. Pantomimteatern ger röst åt barnens 
erfarenheter i en ordlös och visuell föreställning. Begränsat antal platser. 
Från 10 år. Anmälan: 0371-814 31 eller kulturplatan@gislaved.se

fre 15 feb kl. 16 i Glashuset Gislaved

Dansföreställning med Gislaveds Dansstudio
Välkommen till dansstudions årliga dansföreställning med dansgrupper 
från 6 till 18 år.

fre 29 mars kl. 18.30 och lör 30 mars kl. 16 i Konsertsalen, Gislaved 

Poetry Slam – deltävling 2 
Poetry Slam är en tävling i estradpoesi där alla kan vara med! Poeten har 
tre minuter på sig att framföra sitt verk utan rekvisita. Publiken är delaktig 
och spelar en avgörande roll i tävlingen. Kvällens jurygrupper har som 
uppgift att rösta fram en vinnare. Tävlingarna är fartfyllda och lämnar 
ingen oberörd – kom och bli tagen med storm! Anmälan för att tävla:  
kulturplatan@gislaved.se

ons 30 jan kl. 18 i Glashuset Gislaved  
I samverkan med Poetry Slam Jönköpings län.

Öreryds Motorträff 2019 
Bilutställning, livemusik, prova på- 
workshops, hoppborg, mat- och fika- 
servering vid Gussjöns strand. 

lör 18 maj kl. 15 på Öreryds badplats  
I samverkan med föreningen Öreryds Motorträff.

FÖRESTÄLLNINGAR

Öppet forum: Graffiti Sessions
Du som vill diskutera och argumentera är  
extra välkommen! Samtalen handlar om  
aktuella ämnen, om möjligheter och ut-
maningar i vårt civilsamhälle. Här har du 
chansen att bolla frågor och idéer med  
andra engagerade individer, politiker och 
tjänstepersoner från kommunens organisa-
tion. Alltid i en kreativ miljö med en penna  
i handen.

torsdagar kl. 18 – 20, start 7 feb i Glashuset, Gislaved  
I samverkan med ABF.

DIGITALKULTUR
Kulturplatån åker på  
tv-spelsturne 
Kom och häng med Kulturplatån på  
olika platser i kommunen. Vi riggar för  
gameing och nörderi i sann E-sportsanda.  
Deltag i turneringar och tävlingar – ta chansen och vinn finfina priser. 

mån 11 feb kl. 13 – 18 i Torghuset, Smålandsstenar 
tis 12 feb kl. 13 – 18 i Navigatorcentrum, Anderstorp
ons 13 feb kl. 13 – 18 i Glashuset Gislaved – FINAL!  
I samverkan med BiteMind Studios.

Digitalkulturfesten 
Digitalkulturfesten är tillbaka! Prova på VR, spela olika spel på Pc  
och konsol. Få den ultimata digitalkulturupplevelsen i en festlig miljö.  
Självklart jobbar vi för en hållbar och jämnställd spelkultur.  
Diskutera spelvanor och lämpliga spel. Vi erbjuder en massa bra att  
veta-tips till föräldrar och nyfikna besökare. Du kan också följa digital-
kulturfesten hemifrån via vår livestream. 

fre – sön 12 – 14 april i Glashuset Gislaved  
I samverkan med föreningen NitroXy och BiteMind Studios.

TEMA
Imagine – musiktävling
Imagine är Sveriges bredaste tävling för musiker mellan 13 och 21 år. 
Unga musiker får tillfälle att stå på scen framföra sin musik. Detta är mer 
än en tävling, Imagine är en plattform för musikutövande och arrangör-
skap. Information och anmälan: imaginesweden.se

Samarrangeras med Smålands musik och teater.

mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
http://www.imaginesweden.se


13

Skaparbibblan
Välkommen att utveckla en idé eller skapa något nytt. Testa dig fram 
med hjälp av olika tekniker, på egen hand eller tillsammans med andra.

tis 23 april kl. 17 – 20 på Gislaveds bibliotek

Föreställning – Miss Weltmeister
Gislaveds Dansstudio och Scenverkstan presenterar en clownföreställning 
med Miss Weltmeister. Ett skamlöst befriande clownsolo om prestation 
och duktighet. Miss Weltmeister vill spela en perfekt föreställning, så hon 
kan bli älskad av alla, men kommer att misslyckas. Kapitalt! Det visar sig 
vara hennes största framgång. Med humor och skratt löser Miss Welt-
meister upp vår gemensamma skam kring att inte duga och räcka till i en 
prestationshetsande samtid. Från 15 år och uppåt.

ons 24 april kl. 18 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Stråkgala
Musikskolan bjuder på en stråkgala. Fri entré.

ons 24 april kl. 18.30 i Konsertsalen, Gislaved

Workshop i clownteknik med Miss Weltmeister
Utforska din inre oduktiga clown med Miss Weltmeister. Från 15 och 
uppåt. Anmälan senast 19 april: scenverkstan@gislaved.se

tors 25 april kl. 18 i Scenverkstan, Glashuset Gislaved

Hiphopens 4 element: Fokus rap – Gör din grej!
Se beskrivning på sidan 11.

tors 25 april kl. 18 i Torghuset, Smålandsstenar

Spellördag för barnfamiljer
Biblioteket plockar fram både enklare och lite svårare brädspel.  
Spela med familjen eller träffa nya kompisar. Vi bjuder på lättare fika  
under dagen. Drop-in för barn, unga och deras vuxna.

lör 27 april kl. 10 – 13 på Gislaveds bibliotek

Kulturplatån i samarbete med Gislaveds bibliotek, Gislaveds Dansstudio, Scenverkstan,  
Musikskolan Gislaved och Restaurang Matkulturen erbjuder aktiviteter av alla dess slag.  
Workshops, musik, teater, spel och mat – det finns något för alla!

Kulturveckan,  
23 – 27 april

Kulturveckan

Foto: Martin Premer

Konsert och soppsupé – West of Eden
West of Eden är ett svenskt folkmusikband med rötterna i den engelska 
och irländska folkmusiken. Under 20 år har bandet blivit ett väletablerat 
och internationellt erkänt band med ett högklassigt låtmaterial och Jenny 
Schaubs kristallklara röst. 

Följ med på en konsert som blir till en resa mellan akustiskt historie-
berättande, intimitet och glad folkrock – alltid framförd med äkta kärlek 
och respekt för den keltiska musiken. Avsluta dagen med en smakrik 
soppa som ingår i biljettpriset. Biljetter via: tickster.com

tis 23 april kl. 18.30 i Stora salen, Glashuset Gislaved  
I samarbete med Restaurang Matkulturen.

Konsert – Lingonris i cocktailglas
Se beskrivning på sidan 10. 

ons 24 april kl. 12 i Burseryd  
I samarbete med Restaurang Buregården, bokning 0371-502 50.

Öppen replokal   Drop-in
Testa på att sjunga och spela, ensam eller tillsammans med andra i våra 
replokaler. Inga förkunskaper krävs. Alla åldrar.

ons 24 april kl. 15 – 18 på Kulturplatån, Glashuset Gislaved

Imagine – finalkonsert
Imagine är Sveriges bredaste tävling för musiker mellan 13 och 21 år. 
Kom och heja på alla grymma akter som har tagit sig igenom deltävlingar 
för att nu äntligen stå i final! Biljetter via: tickster.com

lör 27 april kl. 16 i Stora Salen, Glashuset Gislaved  
Samarrangeras med Smålands musik och teater.

Konsert – Lisas
Se beskrivning på sidan 16. 

lör 27 april kl. 17 i Konsertsalen, Gislaved

mailto:scenverkstan%40gislaved.se?subject=
http://www.tickster.com
http://www.tickster.com
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Gislaveds konsthall
Köpmangatan 12 tel. 0371-813 84 konsthallen@gislaved.se  
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
Fikret Atay – I Came to Disturb You 
Den kurdiske konstnären Fikret Atays verk skildrar det stora i det lilla,  
i möten mellan motsatser som kan verka oförenliga. Utställningen som 
visar nya och äldre verk i och utanför konsthallen är startpunkten för  
ett långsiktigt pedagogiskt projekt.

2 dec – 30 jan

Karin Granstrand – Vältrampade stigar
Möten mellan det vardagliga och det exklusiva, som matrester på siden.  
I samband med utställningen gör Karin Granstrand en rad workshops  
och skapar en konstnärlig gestaltning för den nya förskolan i Anderstorp 
tillsammans med barnen på förskolan.

2 dec – 30 jan

Image credit: Fikret Atay, The country for old man, 2010. Photography 80 × 120 cm. Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. © Fikret Atay

Åke Andrén och hans värld
Sveriges största konststipendium, grundas på Åke Andrens konstsamling. 
Nu visas ett urval på konsthallen i samarbete med Gislaveds Konstföre-
ning och Åke Andréns stiftelse. Konstföreningen anordnar försäljning. 

9 feb – 13 mars   vernissage lör 9 feb kl. 12 – 15 

Panelsamtal om kvalitetsbegreppet i konsten. Deltagare annonseras.
tors 21 feb kl. 18 på Gislaveds Industrimuseum

Munish Wadhia
Människors identiteter byggs av symboler hela vägen från nationsflaggor 
till klädmärken. Munish Wadhia blandar måleri och skulptur – hans verk 
utforskar med lekfullt allvar konstens och politikens symboler sida vid sida. 

22 mars– 28 april   vernissage fre 22 mars kl. 16 – 19 

mailto:konsthallen%40gislaved.se?subject=
http://www.gislavedskonsthall.se
http://www.facebook.com/gislavedskonsthall
http://www.instagram.com/gislaveds_konsthall
http://www.gislavedskonsthall.se
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Munish WadhiaKarin Granstrand

Gislaveds Gymnasiums bildesteter –  
examens utställning
Avgångseleverna visar sina verk, konst och design sida vid sida.  
Vi får en inblick inte bara i elevernas skapande utan också i framtidens 
konst och design.

4 maj – 19 maj   vernissage lör 4 maj kl. 12 – 15 

Gislaveds Konstförening
Utställningens innehåll annonseras vid ett senare datum.

25 maj – 19 juni

Gislaveds konsthall

GUIDADE VISNINGAR
Lär dig mer om konsten! 
Följ med på en visning av pågående utställning. Visningarna varar i ca  
45 min och efteråt finns det tid för frågor. Gislaveds konsthall erbjuder 
visningar på svenska och engelska. Antalet platser är begränsat, ingen 
anmälan krävs. Alltid fri entré – varmt välkommen!

Öppna visningar under våren
Svenska:  tors 28 feb kl. 17 – Åke Andrén och hans värld,  

tors 18 april kl. 17 – Munish Wadhia
English:  wed feb 27 at 5 pm – Åke Andrén and his world,  

wed april 17 at 5 pm – Munish Wadhia

Boka en visning!
Vill du ha en visning för ditt kompisgäng, dina kollegor eller en skolklass. 
Den är kostnadsfri och hålls i mån av tid. Boka på 0371-812 95.
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Lisas möter Gislaveds Symfoniorkester
Två unika röster på den svenska folkmusikscenen. Hör Lisas klangvärld 
vidgas i ett spännande möte med Gislaveds Symfoniorkester.  
Lisa Rydberg, fiol. Lisa Långbacka, accordeon. Leif Karlsson, dirigent.

lör 27 april kl. 17

Gislaveds Symfoniorkester

Konserter   
lördagar i Konsertsalen, Gislaved
Samtliga biljetter till Konsertserien säljs på internet. Resterande biljetter 
säljs i kassan före konsert. Köp av handikapplatser och abonnemang, 
ring 076-161 41 56.

Nyårskonsert 2019
Multiinstrumentalisten och jazzmusikern 
Gunhild Carling gästar årets nyårs-
konserter. Gislaveds Symfoniorkester. 
Gunhild Carling, solist.  
Yngve Nordström, dirigent.

lör 12 jan kl. 15.30 (förtur sponsorer) 
och kl. 18.30 (ingår i abonnemang)

Södra Storgatan 34 tel. 076-161 41 56 gislavedssymfoniorkester.se

Gislaveds Symfoniorkester

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

Foto: Jazz Art Sweden Foto: Moa Linder

Foto: Lars Kroon

Foto: Magnus Selander

Foto: Peter Holgersson

Rigmor Gustafsson 
Quartet – jazz med  
guldkant
Rigmor Gustafsson är unik  
på den svenska jazzscenen  
med tre album som sålt guld.  
Rigmor Gustafsson, sång.  
Jonas Östholm, klaviatur.  
Chris Montgomery, trummor. 
Martin Höper, bas.

lör 9 feb kl. 17   Obs, tiden!

Hördegårds fyra – tro, hopp och kärlek
Hördegårds fyra bjuder på jazz, visa och folkmusik.  
Magnus Hördegård, piano, text och musik. Allis Brorsson-Stihl, sång och 
fiol. Gustav Hördegård, elbas och kontrabas. Magnus Boqvist, trummor.

lör 9 mars kl. 16

Serenadensemblen  
Musiker ur Jönköpings Sinfonietta.  
Vårkänslor på klassiskt vis. Det utlovas  
skön och överraskande musik.

lör 6 april kl. 16

Livsbejakande sånger med stil
En intim konsert med starka texter som handlar om livet.  
Oskar Danielsson, sång och gitarr.

lör 11 maj kl. 16

Foto: Erik Wahlstrom

http://www.gislavedssymfoniorkester.se
http://www.gislavedssymfoniorkester.se
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	– Bokträffar för barn
	– Sagor och skapande för barn
	– Sportlov
	– Påsklov
	– Tema
	– Sommarlov
	För vuxna på kommunens bibliotek
	– Författarbesök
	– Bokträffar
	– Språk
	– Utställningar
	– Tema
	– Övrigt
	Kulturplatån med dans- och teaterverksamheter
	– Lunchkultur
	– Workshops
	– Varje vecka på Kulturplatån
	– Digitalkultur
	– Tema
	– Föreställningar
	Kulturveckan, 23–27 april
	Gislaveds konsthall
	– Utställningar
	– Guidade visningar
	Gislaveds Symfoniorkester
	– Konserter
	– Cafékonserter



