
Green fields av Jolanta Nowaczyk

 
kulturvår 2017



 +  
tors 16 feb kl. 14 och kl. 17
Programmering i  
Scratch. Vi bjuder in till  
workshop där du får chansen att lära dig  
att programmera och skapa ett eget data-
spel från grunden i programmet Scratch.  
Vi hjälper dig med grafik, karaktärer och 
bakgrundshistoria. Kom och testa på biblio-
teket! Från 10 år kl. 14, från 15 år kl. 17.  
Ca 2 – 2,5 tim. Föranmälan från 30 jan.  
Begränsat antal platser!

 SAGOVERKSTAD  
torsdagar kl. 9.30
2 feb, 2 mars, 30 mars,  
27 april, 11 maj
I sagoverkstan samlas vi runt en bok som  
vi sedan skapar något från i vår verkstad. 
Ca 60 min, 4 – 6 år. Föranmälan krävs.  
10 platser per gång.

  
DEN GYLLENE DRAKEN  
tisdagar kl. 16
7 feb, 7 mars, 4 april, 2 maj
Bokklubb. Vi läser och  
diskuterar de böcker vi har  
valt tillsammans. Ca 60 min, 8 – 12 år.  
Anmälan: kristina.serey.mendez@ 
gislaved.se

 FILMVISNING fredagar  
kl. 9.30 och kl. 10.30, ca 30 min, 4 – 6 år
10 feb  Lilla spöket Laban.  

Föranmälan från 30 jan.
31 mars  Linnea i målarens trädgård. 

Föranmälan från 20 mars.

SPORTLOV 
 +  +  

tis 14 feb från kl. 17 (drop-in)
Testa PS4 VR. Ta chansen att testa den 
nya spännande Virtual Reality-tekniken,  
på Playstation VR. På sportlovet visar vi hur 
tekniken fungerar och du får själv uppleva 
virtuell verklighet. Från 12 år. 

tis 4 april kl. 18.30
Flyktingars väg  
till ett tryggare liv.  
Carlos Rojas, grundare  
till Miklo, föreläser om  
flyktingars situation  
i Sverige baserat på  
intervjuer med 456  
asylsökande.

SPRÅKTORSDAG torsdagar kl. 18
26 jan – 25 maj
Språkcafé. Lär känna människor från hela 
världen. Träna på språket under lättsamma 
former och umgås över en fika i bibliotekets 
café. Ingen anmälan. För information  
kontakta Mathias Wallin, 0371-819 37. 
Medarrangör: ABF

tis 14 mars kl. 18.30
Farväl till dem  
på land.  
Marjaneh Bakhtiari,  
född i Teheran och bor  
i Malmö. Debuterade  
2005 med romanen  
Kalla det vad fan du vill.  
2008 kom Kan du säga  
Schibbolet? Aktuell med  
novellen Farväl till dem på land, en av fyra 
noveller i förlaget Novellix satsning på berät-
telser om flykt. 
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Om inget annat anges görs anmälan till aktiviteter via  
gislaveds.bibliotek@gislaved.se eller 0371-819 93.  
Välkomna!

LÄSMÅNDAG måndagar kl. 18.30
16 jan, 13 feb, 13 mars
Bokcirkel. Vi läser  
romaner av författarna 
som kommer till vårens 
långlördagar. 

BOKCIRKEL tisdagar kl. 18.30
24 jan, 28 mars, 25 april
Historieläsarna. Är du intresserad av  
historia? Då är Historieläsarna något för dig! 
Under våren läser vi två romaner och en 
fackbok med fokus på Stormaktstiden.  
Anmälan senast 20 jan till Sara Bentfors, 
0371-829 00.

NOVELLCIRKEL måndagar kl. 18.30
6 feb, 6 mars, 3 april 
Bokcirkel. En ny bokcirkel för dig som vill 
läsa noveller och diskutera med andra.  
Vårens tema är flykt. Anmälan: Sara  
Bentfors, 0371-829 00.

TEMATISDAG

 TEATER
ons 22 feb kl. 9 och kl. 10.30. Stora salen, 
Glashuset Gislaved, ca 40 min, 3 – 4 år
Tänk om… med Teater Sláva.  
Besök främmande planeter. Möt okända 
livs former. Vi bjuder in barn och vuxna i vårt 
sfäriska tält. Inne i farkosten leker två skåde-
spelare med en koffert full av blinkande ljus 
och knappar till Mozarts musik. Vi lyfter,  
utforskar och upptäcker nya världar till-
sammans. Anmälan från 6 feb.

 +  torsdagar kl. 9.30
23 feb, 23 mars, 20 april
Bilderbokscirkel. 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: ida.andersson 
@gislaved.se eller 0371-819 93.

PÅSKLOV 
 +  +  

tis 11 april kl. 17 – 20
Vårpyssel i skaparbibblan. Vi skriver  
ut äggdekorationer på vår alldeles egna 
eggbot. Vi rör ihop fröbollar och försöker 
dessutom att bygga en mekanisk kyckling.

 +  
tors 13 april kl. 14 – 16 
Pokemon Go Workshop.
Pyssla ihop din egen Pokemon med silkclay 
och hitta på vilka egenskaper den har.  
Vi fikar och tar en Pokemon Go-promenad 
och ser vad vi lyckas fånga. Under eventet 
kommer vi att sätta lures på de två poke-
stopen utanför biblioteket. Detta kräver 
egen mobil/ipad/laddningssladd, men  
laddningsmöjligheter finns. Vi ska fånga alla! 
Ca 2 tim. Föranmälan från 25 mars.

SOMMAR 
 

mån 19 juni, tis 20 juni kl. 10 – 14
Skrivardagarna. Författaren Andreas  
Palmaer kommer till biblioteket och ger dig 
tips och inspiration i ditt eget skrivande.  
Andreas har givit ut både berättelseböcker 
och en del faktaböcker, gärna med inriktning 
på det mystiska och lite rysliga. Vi bjuder  
på lunch båda dagarna. Från 10 – 15 år.  
Anmälan är öppen mellan 15 maj och 12 juni.

GISLAVEDS BIBLIOTEK
Gislegatan 5, 332 33 Gislaved tel. 0371-819 38 eller 819 93  
bibliotek.gislaved.se gislaveds.bibliotek@gislaved.se
ÖPPET: mån, tis, tors kl. 11 – 20, ons, fre kl. 11 – 18, lör kl. 10 – 13 (jan – april) 
Långlördag: 28 jan, 25 feb och 25 mars, kl. 10 – 16

INTERNETFREDAG fredagar kl. 11 – 13
13 jan – 26 maj
Välkommen med frågor som rör din dator, 
mobil eller surfplatta.

SLÄKTFORSKNING tisdagar kl. 17 – 19
17 jan, 14 feb, 14 mars, 25 april
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.

SKAPARBIBBLAN 
tisdagar kl. 17 – 20 jämna veckor,  
torsdagar kl. 17 – 20 udda veckor
feb – april
Rum för skapande! Hit är du välkommen 
att utveckla en idé eller helt enkelt skapa 
något nytt. Testa dig fram med hjälp av olika 
tekniker, på egen hand eller tillsammans 
med andra. 
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tis 7 feb kl. 18.30. 
Eller sjunk i havet.  
David Mohseni, född  
1998 i Afghanistan.  
Som tioåring flydde  
han från sitt hemland  
och hamnade i Iran.  
Han flydde sedan via  
olika länder till Sverige.  
I novellen Eller sjunk i  
havet skildrar David sin flykt från Afghanistan 
till Dalarna. Eller sjunk i havet är en av fyra 
noveller i förlaget Novellix satsning på berät-
telser om flykt.

mailto:kristina.serey.mendez%40gislaved.se?subject=Den%20gyllene%20draken%20%E2%80%93%20bokklubb%20f%C3%B6r%20barn
mailto:kristina.serey.mendez%40gislaved.se?subject=Den%20gyllene%20draken%20%E2%80%93%20bokklubb%20f%C3%B6r%20barn
mailto:gislaveds.bibliotek%40gislaved.se?subject=
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mailto:ida.andersson%40gislaved.se?subject=Bilderbokscirkel%20f%C3%B6r%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%20och%20barn
http://bibliotek.gislaved.se
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LÅNGLÖRDAG

BROARYDS BIBLIOTEK
Klockargårdsskolan, 333 92, Broaryd tel. 0371-410 65 broaryds.bibliotek@gislaved.se 
ÖPPET: mån kl. 14 – 16, tis, tors kl. 17 – 19 

 FILMVISNING
måndagar kl. 9.30, ca 30 min, 4 – 6 år
6 feb Linnea i målarens trädgård. 
24 april Lilla spöket Laban.

ANDERSTORPS BIBLIOTEK
Långlördag på Gislaveds bibliotek, sista lördagen i jan, feb och mars kl. 10 – 16 händer 
det något särskilt på biblioteket – även på barnavdelningen.

Storgatan 30, 334 33 Anderstorp tel. 0371-826 43 anderstorps.bibliotek@gislaved.se
ÖPPET: mån, tis, tors kl. 10 – 12, kl. 16 – 19, ons, fre kl. 13 – 16  
Söndagsöppet: 2 april kl. 13 – 16
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FÖRFATTARBESÖK

lör 28 jan kl. 14
Författaren kommer att presenteras  
genom annonser i dagspress, på webbplats 
och i sociala medier. 
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 TEATER mån 20 feb kl. 10 
Tänk om... med Teater Sláva.  
Ca 40 min, 3 – 4 år. Föranmälan från 6 feb.  
Se Gislaveds bibliotek för beskrivning.

BOKCIRKEL tisdagar kl. 19
17 jan, 21 mars, 9 maj
Bokcirkel för vuxna.  
Anmälan: anderstorps.bibliotek@gislaved.se 
eller 0371-826 43.

SPRÅKKVÄLL onsdagar kl. 17 – 19
18 jan, 1 mars 
Tema handarbete. Kom till biblioteket för 
att handarbeta och lära känna nya människor 
från hela världen. Ta med dig ditt handarbete, 
lär dig något nytt! Vi fikar, pratar och umgås 
över ett gemensamt intresse! Välkomna!

 FILMVISNING onsdagar kl. 10.30
25 jan Lilla spöket Laban. 
15 mars Linnea i målarens trädgård.

 TEATER ons 8 mars  
kl. 9.30 och kl. 10.30, ca 35 min, 3 – 4 år
Gosedjursdoktorn med Kerstin Jansson 
och Anna-Karin Sersam. En musikalisk  
teater där alla sjuka gosedjur blir friska av 
musik, ramsor, sång och klappande händer! 
Gosegrisen är sjuk, och måste gå till doktorn. 
Men var hittar man en gosedjursdoktor?  
Det är nog bäst att själv vara doktor.  
Föranmälan från 20 feb.

SÖNDAGSÖPPET  
sön 2 april kl. 14
Conzerto. Familjeföreställning med Clownen 
Raimondo. På ytan handlar Conzerto om en 
konsert på miniatyrviolin, men det kommer 
hela tiden något emellan, tingen får eget liv. 
På ett djupare plan handlar det istället om 
att fastna. Ca 40 min, från 4 år. Föranmälan 
från 1 mars, max. 30 personer.

PÅSKLOV  
tis 11 april kl. 13 – 15
Pokemon Go Workshop. Skapa din egen 
Pokemon och följ med på promenad. Vi ska 
fånga alla! Ca 2 tim. Föranmälan från  
25 mars. Läs mer under Gislaveds bibliotek!

tors 13 april kl. 15
Påskpyssel. Vi pysslar lite ägg-stra mycket 
och kacklar lite över go frukt! Från 5 år.  
Välkomna!

MINIUTSTÄLLNING: Levande historia
1 – 28 feb
70 år sedan befrielsen. 
1 – 31 mars
Anne Frank – Om jag bara får vara  
mig själv.

UTSTÄLLNING
3 – 28 april
Med hästen i fokus.  
Birgitta Ryberg, ateljé  
Unic Art, Mårdaklev.
2 maj – 2 juni
Kreativa viljor.

 TEATER lördagar
lör 28 jan kl. 10 (finska), kl. 11.30 (svenska)
Jag är ett träd med Uusi Teatteri.  
Vad skiljer oss människor från träden? Kan 
jag prata med ett träd? Har träden känslor?  
Vad säger skogen? Det blir en konstgjord 
naturupplevelse där barnen är medskapare. 
Publiken bjuds att vara med och tänka på, 
leva sig in i och härma naturen och dess 
funktioner i en associativ resa. 30 min,  
2 – 6 år. Föranmälan från 16 jan.

lör 25 feb kl. 11 
En stjärna vid namn Ajax med Teater 
Bara. Hunden Ajax och Johan är vänner. 
Vänner bjuder varandra på korv. Dom jagar 
efter fjärilar och flugor. Och om den ena 
kommer bort så kan den andra rida genom 
världsrymden för att hitta honom igen.  
Baserad på Ulf Starks bok om livet, döden 
och evig vänskap. 40 min, 4 – 7 år.  
Föranmälan från 13 feb.

lör 25 feb kl. 14
Vibeke Olsson  
debuterade som  
17-åring med  
ungdomsromanen Ulrike och kriget. Sedan 
dess har hon skrivit ett 20-tal historiska  
romaner. För böckerna om Bricken har hon 
tilldelats flera litterära utmärkelser. Hon är 
nu aktuell med Drömmen om Elim.

lör 25 mars kl. 14
Bodil Mårtensson  
påbörjade sin för- 
fattarbana genom  
att skriva en rad kriminal romaner om  
Joakim Hill. Under senare år har hon  
skrivit historiska romaner. Hon är aktuell 
med I ekens tecken, den avslutande delen i 
hennes romantrilogi förlagd till medel tiden, 
uppföljare till Blodbokens tid och Kastanje-
trädets makt.

Andra författarbesök, se tematisdag.

lör 25 mars kl. 11 
God morgon Gudrun med Pelikanteatern. 
Det är morgon. Väldigt, väldigt tidig morgon.
Gudrun har vaknat. Men det har ingen  
annan. Eller? Ett poetiskt, musikaliskt och 
färgstarkt äventyr om att göra sig redo för 
dagen redan i gryningen. En föreställning  
för de allra minsta. Ålder från 0 – 3 år.  
Föranmälan från 13 mars.

FÖRELÄSNING  
ons 8 feb kl. 18
David Jonstad.  
Föreläsning utifrån  
boken Jordad.  
David vill inspirera till ett mer jordnära  
sätt att leva – inom planetens gränser,  
utan att lägga beslag på andras resurser.  
En personlig berättelse om vägen från ett 
stressat lönearbete i storstan till en friare 
tillvaro på landet.

SPORTLOV  
mån 13 feb kl. 13 – 15
Programmering i Scratch. Lär dig att 
programmera och skapa ett eget spel från 
grunden. Från 10 år. Föranmälan från  
30 jan, begränsat antal platser. Läs mer  
under Gislaveds bibliotek!

tors 16 feb kl. 15
Sagostund. Vi samlas runt en bok och  
skapar sedan något tillsammans.  
Ca 60 min, från 3 år. Föranmälan från 1 feb. 

Besök biblioteket hemifrån
Lös dina biblioteksrelaterade ärenden  
på vår webbplats. Sök, låna om eller se 
kommande föreläsningar, evenemang 
och arrangerang som anordnas.

Bokbussen kommer!
Turlista finns att hämta under bibliotek  
& filialer på bibliotek.gislaved.se  
Den finns också på biblioteken.  
Ring oss på 070-358 19 33 vid frågor.

mailto:broaryds.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:anderstorps.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:anderstorps.bibliotek%40gislaved.se?subject=Bokcirkel%20f%C3%B6r%20vuxna
http://bibliotek.gislaved.se
http://bibliotek.gislaved.se


FÖRELÄSNING  
tis 25 april kl. 19
Våga vandra din egen väg, livet är nu.  
Marita Clementz talar om fysisk och själslig 
hälsa med avstamp i pilgrimsvandringen 
längs leden El Camino de Santiago. En före-
läsning om att sätta mål, våga bryta gamla 
mönster för att följa sitt inre och tänja  
gränser, psykiskt och fysiskt. Anmälan från 
10 april. 

LÖRDAGSÖPPET  lör 1 april kl. 10
Conzerto. Föreställning med Clownen  
Raimondo. Se Anderstorps bibliotek för  
beskrivning.

UTSTÄLLNING
4 – 30 april
Annorlunda påsksaker, målade porslins-
figurer. Berith Karlsson, Hällabäck.
2 – 27 maj 
Porträtt, fotografier. Robie Aqvilin, Burseryd.
5 – 30 juni
Akvareller, djur och landskap.  
Erna Calderon, Håcksvik. 

VÅRKONSERT ons 10 maj kl. 18 
Lena Björns flöjtelever och Ann-Cathrine 
Andrés pianoelever.

MINIUTSTÄLLNING: Levande historia
9 jan – 2 feb
Anne Frank – Om jag bara får vara  
mig själv. Temat är identitet, fördomar och 
synen på den andre.

UTSTÄLLNING
23 jan – 16 feb
Annelies konst, färgsprakande målningar  
i akryl. Annelie Dravnieks, Anderstorp.
1 – 30 mars
Så minns vi 90-talet. Vad gjorde man,  
hur såg man ut, vilken musik lyssnade man 
på under 1990-talet? 

 FILMVISNING tisdagar kl. 9.15,  
ca 30 min, 4 – 6 år
28 feb Linnea i målarens trädgård. 
9 maj Lilla spöket Laban.

SPORTLOV  +  
ons 15 feb kl. 10
Programmering i Scratch. Lär dig att 
programmera och skapa ett eget spel  
från grunden. Från 10 år. Läs mer under  
Gislaveds bibliotek!

 TEATER mån 6 mars kl. 10 
Gosedjursdoktorn med Kerstin Jansson 
och Anna-Karin Sersam. Ca 35 min, 3 – 4 år. 
Föranmälan från 20 feb. Se Anderstorps 
bibliotek för beskrivning.

PÅSKLOV   
tis 11 april kl. 15
Påskpyssel.  
Kom och gör egna  
påskkort och annat  
roligt påskpyssel.

 +  
ons 12 april kl. 12 – 14 
Pokemon Go Workshop.  
Se Anderstorps bibliotek  
för beskrivning.

HESTRA BIBLIOTEK

BURSERYDS BIBLIOTEK

SPRÅKCAFÉ torsdagar kl. 15
jan – maj, start 12 jan

KORSORDSKNÄCKARE  
varannan tisdag kl. 15
feb – maj, start 7 feb

SMÅLANDSSTENARS BIBLIOTEK

REFTELE BIBLIOTEK
Skolgatan, 330 26 Burseryd tel. 0371-504 83 burseryds.bibliotek@gislaved.se 
ÖPPET: mån kl. 14 – 16, tis, tors kl. 16 – 19 Lördagsöppet: 1 april

Ölmestadsvägen 2, 330 21 Reftele tel. 0371-235 48 reftele.bibliotek@gislaved.se 
ÖPPET: mån, ons kl. 15 – 19, tis, tors kl. 10 – 12 Lördagsöppet: 22 april kl. 12 – 15

Torggatan 2C, 333 30 Smålandsstenar tel. 0371-817 90 
smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se
ÖPPET: mån, tis, tors kl. 10 – 12, kl. 15 – 19, ons stängt, fre kl. 10 – 12, kl. 14 – 18

Mogatan 9, 330 27 Hestra 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  
Lördagsöppet: 21 jan kl. 10 – 13

UTSTÄLLNING
6 feb – 2 mars Akrylmålningar av  
Mia Karlsson, Gislaved och Elisabeth Kroon, 
Svenljunga.
27 feb – 9 mars Gamla saker av  
Norra Hestra Hembygdsförening.
13 – 30 mars  Fotoutställning av  
Norra Hestra Hembygdsförening.

 FILMVISNING  
tisdagar kl. 10, ca 30 min 4 – 6 år
28 feb Lilla spöket Laban.
25 april Linnea i målarens trädgård. 

BERÄTTARKVÄLL
ons 1 mars kl. 18
Bertil Schönberg berättar om hembygden 
(film). Medarr: N Hestra Hembygdsförening
ons 29 mars kl. 18 
Sture Axelsson berättar om Hestra (film). 
Medarr: N Hestra Hembygdsförening

 TEATER tis 7 mars kl. 9.30
Gosedjursdoktorn med Kerstin Jansson 
och Anna-Karin Sersam. Ca 35 min, 3 – 4 år. 
Föranmälan från 20 feb. Se Anderstorps 
bibliotek för beskrivning.

SPRÅKCAFÉ helgfria måndagar 
kl. 16 – 17.30
Vi samtalar på lätt svenska och umgås över 
en fika. Medarr: ABF Gislaved

BOKCIRKEL torsdagar kl. 14 
Bokcirkel 60+. Obs, fullbokad! 

MINIUTSTÄLLNING: Levande historia
16 jan – 2 feb
Anne Frank – Om jag bara får vara  
mig själv. Temat är identitet, fördomar och 
synen på den andre.

LÖRDAGSÖPPET lör 21 jan kl. 10 – 13
Släktforskning. Sök i våra databaser och 
på internet med Westbo-Mo Forskarförening. 

Författarbesök  
kl. 11. Per Malm,  
f.d. distriktsläkare,  
berättar om sina  
erfarenheter i  
yrkeslivet. Aktuell  
med boken Mina patientfall eller berättelser 
från en sjukstuga.

Smålandsstenars bibliotek har öppet i tillfälliga lokaler bredvid apoteket på Torggatan 2C,  
ingång från gaveln. Här finns lite av allt. Äldre böcker går bra att beställa från andra bibliotek  
i kommunen. Som vanligt kan man komma för att läsa tidskrifter och dagstidningar. Hösten 
2017 kommer biblioteket att flytta till ny lokal i Torghuset. Banken har då flyttat och ger plats 
åt ett nytt och modernt bibliotek.

 TEATER 
tors 9 mars kl. 10, ca 35 min, 3 – 4 år
Gosedjursdoktorn med Kerstin Jansson 
och Anna-Karin Sersam. Föranmälan från 
20 feb. Se Anderstorps bibliotek för  
beskrivning.

 FILMVISNING  
tisdagar kl. 10, ca 30 min, 4 – 6 år
28 mars Lilla spöket Laban.
9 maj Linnea i målarens trädgård.
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LÖRDAGSÖPPET  
lör 22 april kl. 12 – 15
Program presenteras efter årsskiftet,  
håll utkik på bibliotekets webbplats och  
i tidningen.

BOKBYTARDAGAR  
15 – 18 maj
Har du tröttnat på boken eller vill dela din 
läsglädje? Ta med boken till biblioteket och 
byt till dig någon annans favorit! I samband  
med Stora bokbytardagen den 16 maj har  
vi ett bokbytarbord där alla kan byta böcker 
med varandra.

mailto:burseryds.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:reftele.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:smalandsstenars.bibliotek%40gislaved.se?subject=
mailto:hestra.bibliotek%40gislaved.se?subject=


6 – 28 maj
Maurits Ylitalo – Arbete under process
3 filmer, 3 – 5 minuter/film. För några år  
sedan gjorde Maurits en serie målningar på 
papper, en rörese av berättelser uppstod  
rörelser som han försökt fånga på film.

FÖRELÄSNING

ons 8 mars  
kl. 18.30 – 19.30
Ida Gudmundsson  
– Porträttmåleri 
genom tiderna
Genom alla tider har människor avbildat sig 
själva och varandra. Porträtt kan ses som 
bärare av sin tids mode, normer och ideal. 
Konstvetare Ida Gudmundsson tar med 
oss på en resa genom porträttens historia 
och symboler.

Utan titel

Stillbild ur filmen Arbete under process av Maurits Ylitalo

Ida Gudmunsson

Hulda Sandelin

Stillbild ur filmen Färger av Johanna Reich

BLACK BOX – VIDEOVISNING

Följ oss på Facebook och Twitter – se vad som händer 
och är aktuellt under perioden: /gislavedskonsthall  
@gvd_konsthall Se även konsthallens egna program.

GISLAVEDS KONSTHALL
Köpmangatan 12, 332 30 Gislaved tel. 0371-813 84 gislavedskonsthall.se
ÖPPET: tis – fre kl. 12 – 17, lör – sön kl. 11 – 15 Kvällsöppet: onsdagar kl. 17 – 20 under  
perioden 1 feb – 26 april och 10 maj Konsthallen är stängd mellan utställningsperioder.

Marie Antoinette av  
Ann-Christine Jensmar

UTSTÄLLNING

Party Party av  
Alexandra Hedberg

Green fields av Jolanta Nowaczyk

Tusen Nyllen av Johan Thunell

SKETCH

11 jan – 5 feb  Fredrik Fredholm
8 feb – 19 mars  Barbro Håkansson
29 mars – 30 april   Jennie Svensson 

artbyangel.se
10 – 28 maj   Hulda Sandelin  

Konsten att se. 
huldasandelin.se

7 juni – 2 juli  Ghassan Mustafa

PERSONA

Under 2017 arrangerar Gislaveds konsthall 
utställningar, etc. kring temat: Persona – 
identitet, mask, porträtt och selfie.

6 – 28 maj vernissage kl. 11 – 15
Jolanta Nowaczyk 
Mitt konstnärliga uttryck berör det  
romantiska måleriet. Oljemåleriet och  
dess materia och teknik hjälper mig att  
skapa landskap som jag har i mitt inre.  
Arrangör: Gislaveds konstförening.

21 jan – 12 feb vernissage kl. 11 – 15
Ann-Christine Jensmar
Jag älskar färger och jag älskar även lukten 
av färgen säger Ann-Christine Jensmar. 
Färger som strålar, starka och klara.  
Arrangör: Gislaveds konstförening  
annchristinejensmar.se

21 jan – 12 feb
Johanna Reich – Färger
27'00 min, 2011. Verket behandlar inne-
börden av färg, nationalitet och identitet i  
tider av globalisering. johannareich.com

18 feb – 19 mars vernissage kl. 12,  
samtal med konstnären
Alexandra Hedberg – Skrattfest
Alexandra Hedberg arbetar i sin konst 
främst med skrattet. Ett skratt kan vara  
så mycket – njutningslystet, skadeglatt,  
professionellt, generat, lyckligt.  
alexandrahedberg.com

25 mars – 30 april vernissage kl. 12 
Textilakademin –  
Värnamo folkhögskola
Textilakademins andraårselever ställer ut  
alster på temat Porträtt, identitet, masker 
och selfies. Temat tolkas på många sätt  
genom att kombinera textil med andra val-
fria material. rjl.se/varnamofolkhogskola/
kurser/textilakademin

Omslag: Green fields av Jolanta Nowaczyk (duplex av digital bild)

3 juni – 2 juli vernissage kl. 12,  
samtal med konstnären, demonstration av 
hur ett Nylle blir till kl. 13
Johan Thunell – Tusen Nyllen
Johan Thunell arbetade först huvudsakligen 
med bruksgods. De senaste åren har den 
mänskliga fysionomin hamnat i fokus, en 
följd av detta är installationen Tusen Nyllen, 
ettusen rakubrända ansikten.  
johanthunell.com

8 juli – 13 aug
Sommarsalong 2017
En salong för alla kreatörer i Gislaveds kom-
mun visas i Godsmagasinet i Smålandsstenar 
sommaren 2017. Öppen för alla som är  
18 år fyllda, med anknytning till kommunen.  
gislavedskonsthall.se/program/sosa2017

ons 10 maj  
kl. 18.30 – 19.30
Hulda Sandelin –  
Om konsten att se
Hulda, är uppvuxen i Hestra och hade ett 
flertal utställningar innan hon som 21-åring 
flyttade till Norrland. Utöver konstnärskapet 
är hon föreläsare och utbildare inom psykisk 
hälsa och autism. huldasandelin.se

Som individer spelar vi olika roller i sociala 
sammanhang. Det latinska ordet Persona 
betyder roll, mask och person. Teater-
masker med olika utseenden namngavs, 
t.ex. persona tragica eller persona comica. 
Psykiatern Carl Jung myntade begreppet 
Persona för det beteende vi visar upp för 
omvärlden, en sorts mask som konstrueras
för att göra intryck på andra och kanske 
för att dölja individens verkliga natur. 
Ingmar Bergman visar i filmen Persona två 
kvinno figurer som speglar varandra och 
olika personligheter, kanske är de rent av 
samma person?

BILDVERKSTAD  
onsdagar kl. 17.30 – 19.30 
1 feb, 8 feb, 22 feb, 1 mars, 29 mars,  
5 april, 19 april, 26 april
Målarskolan. Vi fördjupar oss i bild-
skapandet genom måleri och tecknande, 
där collage också kommer in.  
Konsthallen står för en del av materialet. 
Verksamhet för alla med drop-in.
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http://sv-se.facebook.com/Gislaveds-konsthall-1413625932223023/
http://twitter.com/gvd_konsthall
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http://www.huldasandelin.se
http://www.annchristinejensmar.se
http://www.johannareich.com
http://www.alexandrahedberg.com
http://www.rjl.se/varnamofolkhogskola/kurser/textilakademin
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http://www.gislavedskonsthall.se/program/sosa2017
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WESTERN HIGHWAYS
lör 18 mars kl. 16
John Mitchell: gitarr, sång.  
Sofie Jonsson: fiol, sång.  
John och Sofie har byggt  
upp ett helt eget sound  
från skotska reels och  
ballader till den amerikanska musikskatten 
med bluegrass, country, old-time, western 
swing och blues. 

Gislaveds Symfoniorkester  
Södra Storgatan 34, 332 33 Gislaved  
tel. 0371-812 93

Biljettsläpp 10 dec kl. 12 på gislavedssymfoniorkester.se 
Förköp av handikapplatser och abonnemang, ring  
076-161 41 56.

TAUBE, CORNELIS OCH JAG
lör 8 april kl. 17
Junekvintetten. Sång: Karl Martindahl.  
Slagverk: Magnus Lundmark. Hör godbitar 
ur den svenska visskatten, t.ex. Vreeswijk, 
Taube, och Riedel.

NYÅRSKONSERT 2017
lör 14 jan kl. 15.30 och kl. 18.30,  
sön 15 jan kl. 14.30
Gislaveds Symfoniorkester. Sång: Martyna 
Lisowsk. Programvärd, imitatör: Anders 
Mårtensson. Dirigent: Yngve Nordström. 
Musikaliska höjdpunkter utlovas i den  
traditionella nyårskonserten. 

VÅRKONSERT
lör 29 april kl. 17
Gislaveds Symfoni- 
orkester och Gislaveds Kammarkör.  
Klarinett: Charlotta Savander. Dirigent:  
Yngve Nordström. Möt våren i en klarinett-
konsert av den finske komposi tören Crusell. 
Kammarkören sätter vår stämningen.

KONSERTER Konsertsalen, Gislaved, lördagar CAFÉKONSERTER Gislesalen, Musikskolan i Gislaved, lördagar

KULTURPLATÅN

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Utgivare: Kulturförvaltningen i Gislaveds kommun Redaktör: Annika Blixth  
Foto: upphovsrätt tillfaller respektive fotograf eller konstnär Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Aktuella evenemang finns även på: visitgislaved.se

Samtliga biljetter säljs på internet: gislavedssymfoniorkester.se Biljetter till musikcaféserien säljs i musikskolans expedition eller på tel. 0371-812 93.

Glashuset Gislaved, Gislegatan 20, 332 33 Gislaved tel. 0371-814 31 eller 814 32  
kulturplatan.se kulturplatan@gislaved.se ÖPPET: mån – tors kl. 12 – 20, fre kl. 12 – 18
Facebook: kulturplatan Instagram: kulturplatn Scenföreställningar spelas i Stora salen i Glashuset om inget annat anges.
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DANSWORKSHOP tis 21 feb kl. 19
Intresserad av dans och scenkonst?  
På ett lekfullt sätt får ni testa olika ingångar 
till eget skapande genom improvisation och 
komposition och pröva arbeta med scenisk 
och kroppslig närvaro. Anmälan:  
kulturplatan@gislaved.se eller 814 31.

DANSFÖRESTÄLLNING
fre 21 april kl. 18.30,  
lör 22 april kl. 16 
Empty Spaces med  
dansare från Gislaveds  
Dansstudio. Konsertsalen, Gislaved. Biljetter säljs 
endast som förköp: tickster.com

HUR SMAKAR GISLAVEDS KOMMUN?
lör 22 april kl. 11 – 13 En mångkulturell kommun 
med nationaliteter från alla världens hörn… men 
hur smakar det? Ta med dig vännerna på förra 
årets succé, en jordenruntresa för smak lökarna! 
Testa nya smakkombinationer och inspireras. 

VIKINGALAJV 
lör 13 maj, sön 14 maj  
Upplev vikingatiden!  
Prova på hur vikingarna  
hade det i sin vardag.  
Lev dig in i en svunnen  
tid!

TEATERFESTIVALEN
25 mars – 2 april En festival för utövare, 
åskådare och arrangörer. Delta i workshop, 
föreläsning och titta på föreställningar av både 
pro fessionella utövare och lokala stjärnor. 

lör 25 mars, mån 27 mars  
Väntarna. Barnteater med Scenverkstan. 
Werner Aspenströms berättelse om gose-
djur som lämnats av sin matte…

lör 1 april Ullis i Andelandet.  
Ungdomsteater med Scenverkstan.  
Urpremiär, om att söka efter vem man är. 

Hela programmet finns på kulturplatan.se

SVENSK JAZZELIT  
I KAMMARFORMAT
lör 25 feb kl. 16
Piano: Mathias Algotsson.  
Saxofon: Klas Lindquist.  
Trumpet: Karl Orlandersson. Bas: Svante 
Söderqvist. Några av Sveriges främsta jazz-
musiker i en ny spännande grupp. De spelar 
mest originalmusik av Mathias Algotsson, 
men även en och annan jazzstandard.

SYMFONISK BLÅSMUSIK
lör 4 feb kl. 16
Jönköpings Sinfoniettas serenadensemble 
bjuder på symfonisk blåsmusik i olika  
konstellationer av träblåsmusiker, hornister 
och slagverkare.

Sista minuten-biljetter säljs 30 min före utsatt konserttid.

LUNCHKONSERT  
Thomas Lundell
fre 13 jan kl. 12
Efter stora fram- 
gångar med låtarna  
Love stains och  
Slow Dance, är artisten och låtskrivaren 
Thomas på väg in i studion igen. Men först 
kommer han till Glashuset med en konsert 
under Restaurang Mat kulturens lunch-
servering. Upplev magin som skapas när 
god mat möter poptoner! Bords bokning på 
0371-829 30.

RUNDGÅNG En dansföreställning  
för de allra yngsta och deras nära vuxna.
tis 21 feb kl. 13 och kl. 15
KollektivKompaniet tar sig an den yngsta 
publiken och presenterar en föreställning 
fylld av groove och värme. Relationen, bebis 
och vuxen, står i fokus när de utforskar  
rörelse och rum. Anmälan: kulturplatan@
gislaved.se eller 0371-814 31.

PODDSKOLAN fre 10 mars kl. 15 
Kom igång med eller utveckla din egen 
podcast. Här får du både praktiska tips  
och chansen att ställa frågor direkt till  
erfarna poddare.

POETRY SLAM ons 5 april kl. 18
Delfinal 6. Sista delfinalen inför SM i  
Poetry Slam, med final i Jönköping.  
Poeterna läser sitt bidrag (max. 3 min) och 
publiken sätter betyg. Kvällen bjuder på en 
lokal gästpoet och artistuppträdande.

http://www.gislavedssymfoniorkester.se
http://www.visitgislaved.se
http://www.gislavedssymfoniorkester.se
http://www.kulturplatan.se
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=
http://www.facebook.com/kulturplatan
http://www.instagram.com/kulturplatn/
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=Dansworkshop
http://www.tickster.com
http://www.kulturplatan.se
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=Rundg%C3%A5ng%20%E2%80%93%20en%20dansf%C3%B6rest%C3%A4llning
mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=Rundg%C3%A5ng%20%E2%80%93%20en%20dansf%C3%B6rest%C3%A4llning
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