Kulturhöst 2019
Något för alla barn och vuxna!

Kulturhöst i Gislaveds kommun, aug 2019–jan 2020
Demokrativecka med olika typer av aktiviteter! Se sidan 19.

Anderstorps bibliotek
Storgatan 30
tel. 0371-826 43
anderstorps.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 10–12, kl. 16–19, ons, fre kl. 13–16
Söndagsöppet 6 oktober 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, 819 93
gislaveds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 11–20, ons, fre kl. 11–18, lör kl. 10–13 (sept–dec)
Långlördagar kl. 10–16; 28 sept, 26 okt, 30 nov
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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, kl. 14–18, fre kl. 10–13
Lördagsöppet 7 sept kl. 10–13
Söndagsöppet 1 dec kl. 15–18

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
Kom an Landkrabbor och Pirater med Skojploj

På det stora äventyret får barnen följa den modiga pirattjejen som är tuff men inte kan
läsa, sjöstjärnedivan som inte kan räkna och landkrabban som visserligen kan läsa men
är väldigt rädd och försiktig. Tillsammans ger de tre sig ut för att leta efter en skatt.
Ca 35 min, för 3–7 år. Anmälan från 16 sept.
långlördag, lör 28 sept kl. 11 på Gislaveds bibliotek

Trollungen med Teater Ta-Da

En interaktiv teater med musik och lek, om att bryta normen och bryta med det
normativa. 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, från 1–6 år. Anmälan från
16 sept.
söndagsöppet, sön 6 okt kl. 14 på Anderstorps bibliotek

Kalas Alfons Åberg! med Sagofen Isadora

Alfons ska ha ett eget kalas! Faster Fiffi tycker det ska bli roligt att ordna en riktig
jättefest. Ca 30 min, för barn födda 2015–2016. Anmälan från 11 nov till respektive
bibliotek.
mån 25 nov kl. 9.30 på Broaryds bibliotek
tis 26 nov kl. 9.30 och kl. 10.30 på Gislaveds bibliotek
ons 27 nov kl. 9.30 och kl. 10.30 i Torghuset, Smålandsstenar
tors 28 nov kl. 10 på Burseryds bibliotek
tis 2 dec kl. 10 på Reftele bibliotek
tis 3 dec kl. 9.30 på Hestra bibliotek
ons 4 dec kl. 9.30 och kl. 10.30 på Anderstorps bibliotek

Bära frukt/Sadonkorjuu med UusiTeatteri

Tillsammans med barnen tar vi vara på allt nyttigt och ätbart, och följer dess väg från
trädgården till matbordet. Följ med på en rolig och spännande upptäcktsfärd i en
magisk trädgårdsmiljö! Ca 40 min, för 3–6 år. Anmälan från 14 okt.
långlördag, lör 26 okt kl. 11 på svenska och kl. 13 på finska på Gislaveds bibliotek
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BOKTRÄFFAR för barn
Bilderbokscirkel för barn och föräldrar

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 från 10 aug: ida.andersson@gislaved.se
torsdagar kl. 9.30; 5 sep, 3 okt, 14 nov, 5 dec på Gislaveds bibliotek

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*; 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec på Anderstorps bibliotek
* Tiden anpassas efter när eleverna slutar för dagen så att alla kan vara med.

TAKK med Logopedbolaget

Logopeden Karolina Nilsson läser sagor med tecken som stöd (TAKK).
Ca 30 min, alla barn upp till 4 år. Medföljande vuxna är välkomna.
torsdagar kl. 9.30 på Smålandsstenars bibliotek, kl. 11 på Hestra bibliotek;
12 sept, 10 okt, 7 nov, 12 dec

Harry Potter-cirkel

För alla som älskar Harry Potter. Vi läser de tre första böckerna. Vid varje träff
diskuterar vi en bok och bibliotekarierna håller i en inspirerande aktivitet. Undrar du
vilket hus du tillhör, hur trolldrycker blandas eller vilken trollstav som passar dig?
Anmälan till varje enskild träff.
lördagar kl. 10–12; 14 sept, 12 okt, 16 nov på Gislaveds bibliotek

Bokmys – boktips för unga

Vi samlas i Valvet på biblioteket och får boktips och lite högläsning. Från 10 år.
Begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket.
tis 12 nov kl. 15.30 på Smålandsstenars bibliotek
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SAGOR OCH SKAPANDE för barn
Pysselmåndagar Drop-in

Sista måndagen varje månad under hösten är du välkommen på pyssel.
måndagar kl. 14–16; 28 aug, 30 sept, 28 okt, 25 nov på Broaryds bibliotek

Skaparbibblan

Rum för skapande. Se beskrivning på sidan 12.
tisdagar kl. 17–20; sept–nov på Gislaveds bibliotek

Sagostund med bibliotekarien

Ca 20–25 min, från 3–6 år. Anmälan till biblioteket.
måndagar kl. 9.30; 2 sept, 7 okt, 4 nov, 2 dec på Broaryds bibliotek

Med Eva. Ca 25 min, 0–5 år. Förskolan kan föranmäla max 5 barn per tillfälle.
Ingen anmälan för övriga.
fredagar kl. 10.30; 6 sept, 4 okt, 1 nov, 29 nov på Smålandsstenars bibliotek

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, obligatorisk anmälan till biblioteket. Även förskolan
kan anmäla sig.
tisdagar kl. 10; 10 sept, 8 okt, 5 nov, 3 dec på Smålandsstenars bibliotek

Sagoverkstad

Vi läser en bilderbok tillsammans och skapar sedan något utifrån berättelsen i vår
verkstad. Ca 60 min, 4–6 år. 10 platser per gång, obligatorisk anmälan till biblioteket.
Även förskolan kan anmäla sig.
torsdagar kl. 9.30; 12 sept, 10 okt, 7 nov, 28 nov på Gislaveds bibliotek
torsdagar kl. 10; 19 sept, 24 okt, 21 nov på Smålandsstenars bibliotek

Pyssel och vintersaga

Vi pysslar med vintern och läser sagor tillsammans. Biblioteket bjuder på lättare fika.
För barn och föräldrar. Sagostund kl. 11.
långlördag, lör 30 nov kl. 10–14 på Gislaveds bibliotek
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STUDIEDAG
Sagostund med pyssel

Bibliotekarien läser en saga och efteråt pysslar vi något enkelt utifrån sagans tema.
Ca 45 min, från 3–6 år. Begränsat antal platser. Anmälan senast 19 sept.
mån 23 sept kl. 8.30 och kl. 9.30 på Broaryds bibliotek

Sagostund med Eva

Sagostund för olika åldrar.
	
mån 23 sept kl. 10.30 för 0–5 år och kl. 11.15 från 6 år
på Smålandsstenars bibliotek

Spelkultur på biblioteket

Vi spelar brädspel, testar cosplay och rollspel. För barn och föräldrar.
mån 23 sept kl. 11–20 på Gislaveds bibliotek

Pyssel

Välkomna in på pyssel på biblioteket! Från 6 år.
mån 23 sept kl. 14–16 på Broaryds bibliotek

Pärlbonanza Drop-in

Vi plockar fram våra pärlor och pärlplattor i Valvet under eftermiddagen.
För alla åldrar.
mån 23 sept kl. 14–18 på Smålandsstenars bibliotek

HÖSTLOV
Robotsagostund

Läsroboten flyttar in på biblioteket – var med och välkomna hen! Bibliotekarien läser
för roboten och alla barn. Sagostund varje heltimme. Ca 20 min. Anmälan från 14 okt.
Kom med föräldrarna eller din förskolegrupp!
mån 28 okt kl. 9–15 på Gislaveds bibliotek

Halloweenpyssel Drop in

mån 28 okt kl. 14–16 på Hestra bibliotek
tis 29 okt kl. 15 på Broaryds bibliotek

Pärlbonanza och annat läskigt Drop-in

Vi plockar fram alla pärlor vi hittar och pärlar läskigheter samt annat vi kommer på.
För barn och föräldrar.
tis 29 okt kl. 10–15 på Reftele bibliotek
tors 31 okt kl. 14–19 på Burseryds bibliotek
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Diktyoga

Vi samlas i Valvet och gör yogaövningar till dikter och lugn musik. Ca 45 min, från 7 år.
Begränsat antal platser.
tis 29 okt kl. 10 på Smålandsstenars bibliotek

Techtelling med Skaparbibblan

Med hjälp av våra robotkompisar regisserar vi en saga. Vi bygger upp miljöer och
programmerar robotarna till att vara huvudpersoner i vår sagovärld. Vi arbetar med
teknik, programmering, film och berättande på ett lekfullt och nyskapande sätt.
För 6–9 år. Anmälan från 14 okt.
tis 29 okt kl. 17–20 på Gislaveds bibliotek
ons 30 okt kl. 10 på Burseryds bibliotek
tors 31 okt kl. 14–16 på Smålandsstenars bibliotek

Filmkväll på biblioteket

Vi samlas för en mysig filmkväll och ser på Fantastiska Vidunder, Grindelwalds brott.
Vi bjuder på tilltugg. Från 11 år. Anmälan från 14 okt.
tors 31 okt kl. 13.30 på Anderstorps bibliotek

TEMA
Yoga för unga

Vid fem tillfällen har vi yoga i Valvet för dig som vill prova på. Vi gör ett enkelt
yogaprogram till lugn musik och dikter. Ca 45 min, från 10 år. 10 platser per gång.
Anmälan till biblioteket.
	
tisdagar kl. 15.30; 1 okt, 8 okt, 15 okt, 22 okt, 29 okt
på Smålandsstenars bibliotek

Ungdomsfestival i Torghuset

Biblioteket har aktiviteter under Ungdomsfestivalen. I Valvet har vi dans-drop-in där
du kan prova på träningsdans till olika rytmer. Obs, ej pardans.
lör 5 okt kl. 11–15 på Smålandsstenars bibliotek
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JULLOV
Den försvunna tomteluvan

Hjälp tomten att hitta sin borttappade luva! I jakten på den försvunna tomteluvan kan
du få hjälp av de ledtrådar som finns i biblioteket. Tävla om fina priser.
16 dec–9 jan på Reftele bibliotek

Julpyssel Drop-in

Vi pysslar med jultema. För barn och vuxna i alla åldrar.
tis 17 dec kl. 15 på Broaryds bibliotek
ons 18 dec kl. 15–19 på Reftele bibliotek
tors 19 dec kl. 14 på Anderstorps bibliotek Anmälan från 1 dec.

Brädspel och retrospel

Kom och spela med oss. Vi plockar fram brädspelen och våra retrospel.
För barn, unga och föräldrar.
mån 6 jan kl. 11–20 på Gislaveds bibliotek

Faktaruta:

Biblioteket hemifrån
Besök vår webbplats, bibliotek.gislaved.seSök, låna om eller se kommande
föreläsningar, evenemang och arrangemang som anordnas.
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För vuxna på kommunens bibliotek
FÖRFATTARBESÖK
Slow fashion – din guide till smart och hållbart mode

Johanna Nilsson är bloggare och driver sidan slowfashion.nu som idag är en av Sveriges
främsta plattformar för den medvetna klädkonsumenten. Hon vill inspirera och vägleda
till en mer hållbar garderob och därmed förändra vår syn på dagens modevärld.
Föreläsningen är baserad på boken med samma namn. Hon är också en del av
Klimatklubben.
tematisdag, tis 24 sept kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Portionen under tian

Portionen under tian är grundat av Hanna Olvenmark, dietist och författare. Att bli
mer klimatsmart behöver varken vara dyrt eller krångligt. Under föreläsningen ges
enkla tips på hur du kan minska din klimatpåverkan och få vardagslivet att bli lite
enklare.
tis 15 okt kl. 18 på Smålandsstenars bibliotek
ons 16 okt kl. 18 på Anderstorps bibliotek

50 myter om hållbarhet – dags att nyansera hållbarhet!

Jessica Cederberg Wodmar är Sveriges mest folkkära hållbarhetsexpert. I 28 år har
hon hjälpt näringsliv, stat och civilsamhälle att bli mer hållbara. Nu riktar hon sin
kunskap till alla som vill leva hållbart och göra skillnad i vardagen, utan att skapa ångest
och exkludera. Hennes mål är att det ska vara folkligt och att vi alla ska kunna känna
stolthet för det vi bidrar med.
tematisdag, tis 15 okt kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Marianne Cedervall

Marianne debuterade 2008 med Svinhugg, den första romanen i serien om väninnorna
Mirjam och Hervor. Totalt har böckerna sålt i ca 270 000 exemplar. Som
deckarförfattare debuterade hon med Av skuggor märkt som följdes upp med Låt det
som varit vila och Dit solen aldrig når.
långlördag, lör 26 okt kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Vägen från väggen

Malin Roca Ahlgren och Jessica Stigsdotter Axberg håller i en föreläsning som är
baserad på boken Vägen från väggen. Har du drabbats av utmattning eller är stressad?
Malin och Jessica berättar om behandlingar och återhämtningsmetoder som kan vara
till stöd för dig och dina anhöriga.
tematisdag, tis 12 nov kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Det omaka paret – tjeckernas och slovakernas historia

Ingmar Karlsson föreläser om varför Tjeckoslovakien delades. Han berättar om sin
senaste bok och om sitt skrivande.
ons 20 nov kl. 18 på Burseryds bibliotek
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Konsten att bli den perfekta kattägaren

Susanne Hellman Holmström ger dig nya kunskaper om katter och dess ägare. Vill du
bli perfekt i din katts ögon? Har du koll på ditt och din katts kroppsspråk? Susanne ger
er verktygen för att ni ska kunna leva i harmoni. Din katt kommer att tacka dig!
långlördag, lör 30 nov kl. 14 på Gislaveds bibliotek

BOKTRÄFFAR
Bokcirkel på Anderstorps bibliotek

Missa inte våra mysiga bokcirkeltillfällen i höst! Vi bjuder på fika. Ca 1–1,5 tim.
Begränsat antal platser. Anmäl intresse till biblioteket.
tisdagar kl. 19; 27 aug, 24 sept, 29 okt, 26 nov

Bokcirkel på Broaryds bibliotek

Vill du delta i en bokcirkel? Kontakta biblioteket per e-post så planerar vi in något
gemensamt. För vuxna (från 16 år), 4–8 deltagare. Dag och tid bestäms gemensamt.

Bokcirkel på Gislaveds bibliotek

Vi läser romaner av författarna som kommer till höstens långlördagar. För mer
information, kontakta tina.kolstrom@gislaved.se
måndagar kl. 18; 23 sept, 21 okt, 18 nov Obs, fullbokad!
Film & bok
Vi läser Louisa May Alcotts klassiker Unga kvinnor och Våra vänner från ifjol samt ser
filmen Unga kvinnor från 1994. Anmälan: tina.kolstrom@gislaved.se eller 0371-819 38
mån 16 sept kl. 18, Unga kvinnor
mån 14 okt kl. 18, Våra vänner från ifjol
mån 11 nov kl. 18, Unga kvinnor (filmen)
Historieläsarna
Bokcirkel för dig som är intresserad av historia. Till hösten läser vi tre böcker om
mathistoria. Anmälan: kerstin.szwedek@gislaved.se
måndagar kl. 18.30; 30 sept, 4 nov, 2 dec

Bokcirkel på Hestra bibliotek
Bokcirkel 60+
torsdagar kl. 14; start 12 sept Obs, fullbokad!

Bokcirkel på Reftele bibliotek

Gillar du att läsa böcker och att prata om dem? Kom till våra mysiga bokcirkelträffar
i höst. Vi bjuder på fika. Begränsat antal platser. Intresseanmälan till biblioteket
20 aug–6 sept.
tisdagar kl. 18; 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec
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Bokcirkel på Smålandsstenars bibliotek

måndagar kl. 18; 23 sept, 21 okt, 18 nov Obs, fullbokad!

Bokcirkel med Una
tisdagar kl. 16.30; 3 sept, 1 okt, 22 okt, 19 nov Obs, fullbokad!
Bokcirkel med M
tisdagar kl. 16.30; 8 okt, 5 nov, 3 dec

SPRÅK
Språkakuten

torsdagar kl. 13–14; 12 sept, 10 okt, 14 nov, 5 dec 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 biblioteket.
Medarrangör: ABF Gislaved
torsdagar kl. 18; 12 sept–12 dec på Gislaveds bibliotek

Korsordsknäckare

varannan tisdag kl. 15; sept–nov, start 3 sept på Burseryds bibliotek

UTSTÄLLNINGAR
Annelies galleri

Annelie Dravnieks, Anderstorp.
19 aug–12 sept på Hestra bibliotek

Chrimano – lappteknik, maskinbroderi och stickat
Christina Noreskär, Gislaved.
23 sept–17 okt på Hestra bibliotek

Vildare kan ingen vara

Sven Magnusson, Hestra.
30 sept–22 okt på Hestra bibliotek

Wafaa Almansour

”The more solitary, the more friendless, the more unsustained I am, the more I
respect myself.”
1–31 okt på Anderstorps bibliotek
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Järntråd, symaskin och strykjärn
Irene Ljungskog, Gislaved.
28 okt–21 nov på Hestra bibliotek

Colors of Autumn

Michaela Schloenzig, Gislaved. Sanna Juvonen, Kulltorp. Amanda Falk, Anderstorp.
18 nov–12 dec på Reftele bibliotek

TEMA
Pysselmåndag Drop-in

Sista måndagen varje månad i höst är ni välkomna på pyssel. Kom som du är och pyssla
efter egen förmåga. Alla åldrar.
måndagar kl. 14–16; 28 aug, 30 sept, 28 okt, 25 nov på Broaryds bibliotek

Internetdagar

Välkommen med frågor som rör din dator, mobil eller surfplatta.
måndagar kl. 10–12; sept–nov på Smålandsstenars bibliotek
fredagar kl. 11–13; sept–nov på Gislaveds bibliotek
varannan tisdag kl. 15; sept–nov, start 3 sept på Burseryds 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; 10 sept, 8 okt på Gislaveds bibliotek
och kl. 15–17; 24 sept på Smålandsstenars bibliotek

Bokförsäljning

Välkommen att fynda utgallrade böcker och tidskrifter. Försäljning pågår så länge det
finns medier kvar. Både barn- och vuxenböcker.
lör 7 sept kl. 10–13 på Smålandsstenars bibliotek
tis 10 sept kl. 17 på Broaryds bibliotek
långlördag, lör 28 sept kl. 10–16 på Gislaveds bibliotek

Skaparbibblan

Välkommen till vårt rum för skapande. Här får du möjlighet att utveckla idéer eller helt
enkelt 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; sept–nov på Gislaveds bibliotek
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ÖVRIGT
Höstkonsert

Konsert med Mats Nyströms och Ann-Cathrin Andrés musikelever.
tors 5 sept kl. 18 på Burseryds bibliotek

Vinbonde på distans

Anita Ström, Anderstorp.
ons 16 okt kl. 18 på Hestra bibliotek

Småländsk afton

Välkommen till en mysig berättarstund i höstrusket. Eva Andersson från Sagomuseet
underhåller med småländska sägner och berättelser.
mån 4 nov kl. 18 på Gislaveds bibliotek

Stubbes PopQuiz

Biblioteket bjuder in till After Work med Stubbes PopQuiz. Anmäl ditt lag från 21 okt.
tis 5 nov kl. 18.30 på Reftele 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.
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Gislaveds konsthall
Köpmangatan 12
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
Erik Hårdstedt

Motivvärlden i Erik Hårdstedts bilder är mångskiftande. Det nära och vardagliga
samsas med det avlägsna och extraordinära. I ett detaljrikt akvarellmåleri som utmanar
detta traditionstyngda mediums konventioner. Hos Erik Hårdstedt möter vi skickliga
växlingar mellan det skarpa och diffusa i bilder som både spelar med och mot konstens
regler. Erik Hårdstedt, f. 1979, är verksam i Uddebo och utställningen presenteras i
samarbete med Gislaveds Konstförening.
17 aug–15 sept vernissage lör 17 aug kl. 11–16

Beyond the Black Box

En black box, en svart låda, runt skärmen och ditt huvud. Det är nu länge sedan
biografen var den självklara platsen att se en film. Den rörliga bilden har blivit portabel
när en smart telefon finns i var och ens ficka. Så vad händer med videokonsten efter
YouTube? På Gislaveds konsthall har videomediet länge haft en självklar plats, men
nedsläckta utställningssalar är inte längre videokonstens givna rum. Idag söker
videokonsten nya vägar. I detta nya kapitel av serien Black Box visas samtida
videokonst med ett undersökande förhållningssätt till mediets möjligheter och
begränsningar.
28 sept–1 dec vernissage lör 28 sept kl. 13 (öppet kl. 11–16)
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PROGRAM
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 till konsthallen.

Workshop i akvarell med Erik Hårdstedt

Akvarellmåleri är en paradoxal konstform, vattenfärger är barns leksaker och samtidigt
är detta ett traditionellt medium för konstnärlig förfining. Det tar en minut att lära och
en livstid att bemästra. Erik Hårdstedt som är aktuell med en separatutställning på
konsthallen leder en workshop utöver det vanliga i regi av Västbo Konstakademi.
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan per e-post till konsthallen.
sön 18 aug, heldag

Kroki

Under hösten startar vi en återkommande krokikurs under ledning av Bo Blomén
Svensson. De olika tillfällena kommer att ha olika inriktning men alltid med levande
modell. Följ serie 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. 18–20.30; 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan

GUIDADE VISNINGAR
Boka en visning av pågående utställning! Vi välkomnar alla grupper, kompisgäng,
kollegor och skolklasser till exempel. 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
Scenföreställningar i Stora salen om inget annat anges.
Öppet: tis–tors kl. 14–20, fre kl. 14–18

LUNCHKULTUR
Konsert med Abalone Dots

Ett av Sveriges populäraste country- och americanaband! De tre
multiinstrumentalisterna hämtar influenser från både den amerikanska och svenska
folkmusiken. De har arbetat tillsammans med artister som Kalle Moraeus och
Marit Bergman. I samarbete med Restaurang Matkulturen, bokning 0371-829 30.
ons 25 sept kl. 12 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Teater – Föregångerskan

Hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten är här! Catherine Westling berättar i en
monolog historian om kampen för den kvinnliga rösträtten. Med avstamp i
forskningen, skildras historien på ett spetsigt, roligt och eldande sätt. I samarbete med
Restaurang Matkulturen, bokning 0371-829 30.
ons 23 okt kl. 12 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Konsert med Sousou & 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 Höganloft, bokning
0370-33 97 50.
ons 27 nov kl. 12 på Restaurang Höganloft, Isaberg
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KONSERT
Crash Course Club

En livescen och mötesplats för band och musiker med fokus på subgenrer som rock,
pop och metal. Entré 50 kr, biljetter säljs i dörren.
lör 23 nov kl. 20 i Stora salen, Glashuset Gislaved
Kvällens akter är:
Crimson
Bandet från Gislaved/Värnamo som kammade hem förstapris i Iänsfinalen av Imagine
2018 och fick sedan även pris i riksfinalen. Med både covers och egenskriven musik
levererar bandet en show med bra energi som får med sig publiken.
Screamer
Bandet från Ljungby är välrutinerade inom heavy metal-musikscenen. Sedan starten
2009 har de erövrat större delen av Europa, Kanada och Japan med sin musik.
Med över hundra shower i bagaget kommer de till Gislaved för att leverera en grym
upplevelse!

UPPTRÄDANDE
ilYoung 2019 med Danskompaniet

En dansföreställning utöver det vanliga som visar verken Arrival av Israel Aloni & Cast
och Time of our life av Lee Brummer & Cast. Ingen anmälan. Välkomna!
lör 31 aug kl. 13 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Gomidda Grisen – tittskåpsteater

Gubben ska bjuda på en överraskning till middag, så Grisen går en liten promenad
under tiden som den tillagas. I skogen träffar han djur som berättar vad de äter till
middag. Men då Vargen berättar vad vargar vill ha till middag, springer Grisen raka
vägen hem till Gubben som precis är klar med överraskningen. En teater för barn
3–5 år. Begränsat antal platser. Anmälan till kulturplatan@gislaved.se senast 17 okt.
lör 19 okt kl. 14 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Afternoon Tea med Gislaved Storband

Härligt svängig storbandsmusik att lyssna på, svänga loss eller fika till. Allt serverat i en
mysig dansvänlig miljö. Biljetter 150 kr. Förköp/anmälan på 073-045 27 99.
Gislaved Storband och Västbo Sportdansklubb i samarbete med Kulturplatån.
lör 9 nov kl. 16 i Glashuset Gislaved
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WORKSHOPS
Fotoworkshop

Fota coola bilder med färgad rök. Ta med din systemkamera. Om du vill, ta även med
en egen modell. Från 15 år. Begränsat antal platser. Anmälan till kulturplatan@gislaved.
se senast 26 aug.
tis 27 aug kl. 18–19.30 Vi träffas vid entrén till Glashuset.

Fotoworkshop för vuxna

Kom igång med din systemkamera. Fotografen och kulturpedagogen Lina Falk hjälper
dig att ta kontrollen över din kamera och tipsar hur du tar bättre bilder. Begränsat
antal platser. Anmälan till kulturplatan@gislaved.se senast 2 sept.
tis 3 sept kl. 17.30–19 i Glashuset Gislaved

Graffiti Session

På Gislaveds konsthall finns numera kommunens första och enda öppna vägg för
graffitikonst. Lär dig om graffiti och prova på spraymålning! Rekommenderad ålder 15+,
kom i oömmakläder. I samarbete med Gislaveds konsthall.
mån 23 sept kl. 13–18 på Gislaveds konsthall

Scenproduktion

Hur riggar du festen? Lär dig grunder i hur kablar dras och högtalare kopplas, hur
mixerbord rattas och dj-utrustning riggas. Fredagen avslutas med den brittiska
dokumentären Musically Mad som handlar om soundsystemkulturen. Anmälan till
kulturplatan@gislaved.se senast 9 dec.
tors 12 dec kl. 17–20 och fre 13 dec kl. 15–19 i Glashuset Gislaved

STUDIO SESSIONS
Vårt nya koncept där du får möta professionella kreatörer som kan inspirera dig i ditt
eget skapande.

Studiofotografering

En lärorik kväll för dig som vill testa på fotografering i studio. Fotografen Charlotte
Johansson går igenom hur hon arbetar med ljussättning. Grundkunskaper i
systemkamerans funktioner krävs. Från 15 år. Begränsat antal platser, anmälan till
kulturplatan@gislaved.se senast 6 sept.
ons 11 sept kl. 18.30–20 i Glashuset Gislaved

Music Production – fokus hiphop

Oavsett om du producerat musik i åratal eller nyligen börjat, är detta den perfekta
workshopen för dig. Lär dig producera egna beats som proffsen gör och få inspiration
till att komma vidare i ditt skapande. Från 15 år. Begränsat antal platser, anmälan till
kulturplatan@gislaved.se senast 27 nov.
ons 4 dec kl. 18.30–20 i Glashuset Gislaved
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ÖVRIGT
Funkisdisco

Scenverkstan bjuder in till en festlig eftermiddag! Alla är välkomna oavsett
funktionsvariation. Från gymnasieålder och uppåt. Fri entré. I samverkan med
Kulturplatån.
ons 4 sept kl. 17–19 i Glashuset Gislaved

Digitalkulturfest

Den ultimata digitalkulturupplevelsen är tillbaka – häng med Kulturplatån i en festlig
miljö! Prova på VR, spela olika spel på Pc och konsol.
fre 25 okt kl. 14–18 i Glashuset Gislaved
lör–sön 26–27 okt kl. 10–18 i Glashuset Gislaved

Demokrativecka

Demokrati berör oss alla – därför är det viktigt att hålla ögonen på utvecklingen.
Vi fokuserar extra på demokratiska processer ur ett föreningsperspektiv och hur man
kommunicerar som arrangör.
mån 11 nov, Hur påverkas du av digitala relationer på sociala medier?
tis 12 nov, Vad innebär begreppet demokrati?
ons 13 nov, Hur demokratisk är Gislaveds kommun?
tors 14 nov, Vad är kulturens roll i en demokrati?
fre 15 nov, Musikens makt – musikquiz med politiskt tema
vardagar kl. 17.30–19 i Glashuset Gislaved

VARJE VECKA
Café Studio K Drop-in

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

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 18 sept i Glashuset Gislaved

Öppen fotostudio Drop-in

Är du intresserad av foto? Kom till vår studio. Vi har blixtar, ett par datorer med
bildredigeringsprogram och en fotograf du kan bolla dina idéer med. Från 13 år och
uppåt.
tisdagar ojämna veckor kl. 17–19, start 24 sept i Glashuset Gislaved
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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 sept kl. 12 på
webben, resterande biljetter säljs i kassan före konsert. Köp av handikapplatser och
abonnemang, ring 076-161 41 56.

Från nya världen

Gislaveds Symfoniorkester. Ann-Christine Larson, sopran.
Joachim Gustafsson, dirigent.
Efter förra årets fantastiska samarbete hälsar vi dirigenten Joachim Gustafsson
välkommen tillbaka vid den första abonnemangskonserten som blir en operaexposé
med den svenska internationella sopranen Ann-Christine Larsson. Orkestern bjuder
oss även på Dvořáks nionde symfoni – Från nya världen.
lör 28 sept kl. 17

Janne Schaffer Music Story

Gislaveds Symfoniorkester. Janne Schaffer, gitarr. Jenny Tärneberg, sång.
Sebastian Roos, sång. Anneli Axon, kör. Ulf Wadenbrandt, dirigent.
Janne Schaffer är en svensk musikikon som under sin karriär skapat sig ett unikt
rykte. Han har gjort succé som soloartist och hans gitarrsound är världskänt. I höst
gästar han Gislaveds Symfoniorkester i årets pop- och rockkonsert med välbekante
Ulf Wadenbrandt som dirigent.
lör 16 nov kl. 16 (förtur sponsorer) och kl. 19

En julbrådska med Glans

Gislaveds Kammarkör. Gittan Glans, piano/sång (kapellmästare). Andreas Glans, sång.
Johan Henningson, flöjt/sax och sång.
I år gästas Gislaveds Kammarkör av trion Henningson & Glans som rör om i sin
stora musikaliska julgryta med svängiga julsånger, folkliga julmelodier med traditionella
julsånger.
lör 14 dec kl. 18
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CAFÉKONSERTER
lördagar i Gislesalen, Musikskolan Gislaved
Biljetter säljs 30 minuter före konsert.

Young at Heart – av kärlek till Sinatra

Christer Nerfont är en av Sveriges mest namnkunniga musikalartister och här möter vi
en helt annan sida av honom. I Young at Heart förklarar han sin kärlek till Frank Sinatra
och the Great American Songbook.
lör 14 sept kl. 16

Duo Naranjo–Weurlander – musikalisk passion över alla gränser

Två kvinnor, två världsdelar, två instrument. När virtuoserna möts, Tania Naranjo med
ursprung i Chile och Minna Weurlander från Finland, eldar de igång piano och dragspel
till en alltigenom gränsöverskridande upplevelse.
lör 12 okt kl. 16
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Hur ser framtidens samhälle ut?
Information från avdelningen för hållbar utveckling i Gislaveds kommun

Delta i hållbarhetsveckan och gör ett besök på Mossarps värmeanläggning, lyssna på en
föreläsning utifrån Portionen under tian eller se framtiden genom digitala medier.
14–20 okt, vecka 42
Håll utkik på webben efter fler föreläsare, författarbesök och andra kostnadsfria
aktiviteter. Hållbarhetsveckans tema är Framtidens samhälle – med fokus på de globala
målen för hållbar utveckling.
fre 13 sept släpps programmet
Webben: gislaved.se/fokushallbarhet
Instagram: fokushallbarhet
Facebook: fokushallbarhetgvd
#fokushallbarhet

Faktaruta:

De globala målen för hållbar utveckling – 17 mål som ska förändra världen
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan
bekämpa klimatförändringarna.”
Citatet kommer från FN:s f.d. generalsekreterare Ban Ki-moon som 2015 samlade
världens länder för att anta en ny utvecklingsagenda. Med hjälp av 17 globala mål och
169 delmål ska agendan till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid för
alla människor i alla länder.
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Lov é livet – aktiviteter för barn och unga
Information om lovkativiteter från kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen i
Gislaveds kommun

Det är värdefullt med lov – du har tid för att hänga med kompisar och får
pausa en stund från skolan !
Under alla lov är det möjligt för dig som har ledigt att göra roliga saker tillsammans
med andra. Kanske lär du känna nya kompisar under aktiviteterna?
Oavsett var du bor eller vilka intressen du har – finns det ett utbud som passar dig.
Aktiviteterna är tilltalande på flera sätt och har en bredd – allt ifrån kreativt skapande
med kulturverksamheterna till spännande friluftsäventyr med fritidsgårdarna och
föreningarna.
Säg till om det är något du saknar! Vi vill gärna veta vad du vill göra och var du vill
hänga under loven.
gislaved.se/ungigislavedskommun
facebook.com/sommarliv
instagram.com/gvdsommarliv
#gvdsommarliv

Faktaruta:

”Det är så bra att ni gör saker i hela kommunen!”
Förälder som åkt från Anderstorp för att delta i en aktivitet i Ås.

24

