Kulturhöst 2017
Många aktiviteter för barn och unga

Kulturhöst i Gislaveds kommun, aug 2017–jan 2018
Smålandsstenars bibliotek finns för tillfället i postens gamla lokaler på Torggatan.
Från och med 28 aug är biblioteket stängt.* Biblioteket öppnar i nyrenoverade
lokaler i Torghuset senare under hösten 2017.
Mer information om invigningsdatum publiceras i dagspress, sociala medier
och på webben.

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)
Långlördag: 30 sept, 28 okt, 25 nov, kl. 10–16

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: 1 okt, kl. 13–16

Broaryds bibliotek
Klockargårdsskolan
tel. 0371-410 65
broaryds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån kl. 14–16, tis, tors kl. 17–19
Lördagsöppet: 25 nov, kl. 10–12

Burseryds bibliotek
Skolgatan 2
tel. 0371-504 83
burseryds.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån kl. 14–16, tis, tors kl. 16–19
Lördagsöppet: 11 nov, kl. 11–13

Hestra bibliotek
Mogatan 9
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: 11 nov, kl. 10–13

Reftele bibliotek
Ölmestadsvägen 2
tel. 0371-235 48
reftele.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, ons kl. 15–19, tis, tors kl. 10–12
Lördagsöppet: 18 nov, kl. 12–15

Smålandsstenars bibliotek
Torggatan 1
tel. 0371-817 90
smalandsstenars.bibliotek@gislaved.se
Öppet: mån, tis, tors kl. 10–12, kl. 15–19, fre kl. 10–12, kl. 14–18
*se inledande stycke om Smålandsstenars bibliotek

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

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

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

För barn och unga på kommunens bibliotek
TEATERFÖRESTÄLLNING för barn
Rut och Knut leker doktor med Teater Ta-da
Hur går det till när man går till doktorn egentligen? Vad gör man om det kommer
blod eller om man får prickar? Och alla baciller som man kan få i sig, hur blir man
av med dem? Rut och knut försöker lista ut hur man ska göra. Baserade på Carin
och Stina Wirséns barnböcker. Ca 30 min, från 3 år.
långlördag, lör 30 sept kl. 11 på Gislaveds bibliotek, anmälan från 4 sept
lördagsöppet, lör 11 nov kl. 11 på Hestra bibliotek, anmälan från 6 nov

Tvätta lätt med Teater Ta-da
En interaktiv teaterföreställning med rim, rörelser och musik om allt möjligt och
omöjligt som kan hända i tvättstugan. Ca 20 min, 0–3 år.
söndagsöppet, sön 1 okt kl. 14 på Anderstorps bibliotek, anmälan från 18 sept
lördagsöppet, lör 25 nov kl. 11 på Broaryds bibliotek, anmälan från 13 nov

Jag rymmer med Cirkus Tigerbrand
Ett får som känner sig bortglömt och har tråkigt rymmer från sin flock och sitt
hägn. Ingen tycks sakna fåret. Till sist skriver fåret ett vykort till flocken och berättar
var det är. För det värsta är att inte vara saknad av någon. Teatern är baserad på
Eva Lindströms bok med samma namn. Ca 35 min, för barn födda 2013–2014.
Anmälan från 26 sept.
tis 10 okt kl. 9.30 och kl. 10.30 på Gislaveds bibliotek
ons 11 okt kl. 9.30 och kl. 10.30 på Anderstorps bibliotek
tors 12 okt kl. 10 på Burseryds bibliotek

Akropanik med Cirkus Trattofon
Två figurer förbereder sig inför ett cirkusuppträdande. Under tiden de väntar möter
de leda, lättja, städlusta, avundsjuka, medkänsla, glädje och ren och skär panik.
Omväxlande kommer de på och glömmer bort hur bråttom de har. Och till slut är
det dags. Dags att göra entré. Efter föreställningen får barnen vara med och dansa
loss samt prova på enklare akrobatik. Ca 35 min, för barn födda 2013–2014.
Anmälan från 2 okt.
mån 16 okt kl. 10 på Reftele bibliotek
tis 17 okt kl. 9.30 på Hestra bibliotek
ons 18 okt kl. 9.30 och kl. 10.30 i Torghuset, Smålandsstenar
tors 19 okt kl. 9.30 på Broaryds bibliotek

Morfars magiska ö med Figurteaterkompaniet
Det är roligt att vara i morfars ateljé, här finns målningar, färger och spännande
föremål. Med fantasins hjälp reser Stig och morfar till exotiska platser. Men från
deras roligaste resa följer inte morfar med tillbaka, han stannar i landet långt borta.
Men Stig har ju alla minnen kvar, och tänk att ibland händer det att Stig får ett
vykort från morfar. Då ser han att morfar mår bra och då blir Stig glad. Ca 30 min,
från 4 år.
långlördag, lör 28 okt kl. 11 på Gislaveds bibliotek, anmälan från 9 okt

FILMVISNING för barn
Tre gånger Benny
Ca 30 min, 4–6 år.
ons 23 aug kl. 10.30 på Anderstorps bibliotek
tis 5 sept kl. 10 på Hestra bibliotek
tis 19 sept kl. 9.15 på Reftele bibliotek
fre 6 okt kl. 9.30 och kl. 10.30 på Gislaveds bibliotek, anmälan från 17 sept
mån 13 nov kl. 9.30 på Broaryds bibliotek
tis 28 nov kl. 10 på Burseryds bibliotek

Fia och djuren
Ca 30 min, 4–6 år.
mån 4 sept kl. 9.30 på Broaryds bibliotek
tis 26 sept kl. 10 på Burseryds bibliotek
ons 18 okt kl. 10.30 på Anderstorps bibliotek
tis 7 nov kl. 10 på Hestra bibliotek
tis 21 nov kl. 9.15 på Reftele bibliotek
fre 1 dec kl. 9.30 och kl. 10.30 på Gislaveds bibliotek, anmälan från 20 nov

BOKTRÄFF för barn
Den gyllene draken
Vi läser och diskuterar böcker som vi valt tillsammans. Ca 60 min, för barn födda
2005–2009. Anmälan: kristina.serey.mendez@gislaved.se
tisdagar kl. 16; 29 aug, 26 sept, 24 okt, 21 nov på Gislaveds bibliotek

Bilderbokscirkel för föräldrar och barn
Tillsammans med barnen läser ni två böcker. Därefter träffas vi och pratar om dem
samt era reaktioner. Vad tyckte föräldrarna och hur reagerade barnen? Böckerna
får ni behålla. Ca 40 min, från 6 mån till 2 år. Anmälan: ida.andersson@gislaved.se
eller 0371-819 93
I höst startar även Reftele bibliotek en bilderbokscirkel.
Anmälan: reftele.bibliotek@gislaved.se eller 0371-235 48
torsdagar kl. 9.30; 7 sept, 5 okt, 9 nov, 7 dec på Gislaveds bibliotek
torsdagar kl. 9.15; 7 sept, 12 okt, 9 nov på Reftele bibliotek

SAGOVERKSTAD för barn
Kreativitet och sagoböcker
Vi samlas i vår verkstad och utifrån boken skapar vi sedan något själva. Ca 60 min,
4–6 år. Tio platser per gång, föranmälan krävs.
torsdagar kl. 9.30; 14 sept, 28 sept, 12 okt, 26 okt, 23 nov
på Gislaveds bibliotek

LÄSLOV
Hör och hitta på om drakar, häxor, spöken och andra läsläskigheter med Jo Salmson
Jo Salmson har skrivit böckerna om Tiggarpojken Tam, Almandrarna, Sol och
många andra. Under läslovet kommer hon och berättar om sitt skrivande.
Tillsammans skapar ni sedan en alldeles ny och egen berättelse. Ca 60 min,
från 8 år. Anmälan från 9 okt.
mån 30 okt kl. 16 på Broaryds bibliotek
tis 31 okt kl. 10 på Burseryds bibliotek
tis 31 okt kl. 13 på Anderstorps bibliotek
tis 31 okt kl. 15 på Reftele bibliotek

Nalleövernattning
Vi bjuder in alla nallar och deras kompisar till biblioteket. Vi leker lite med nallarna,
fikar och läser en godnattsaga innan vi bäddar ner dem för natten. Men, vem vet!
Kanske hittar nallarna på bus mitt i natten!? Nallarna kan sedan hämtas dagen
efter på morgonen från kl. 8 och framåt. Varje nalle får en märkning med sin
kompis namn så att den säkert följer med rätt person hem. Anmälan från 16 okt.
tors 2 nov kl. 16 på Gislaveds bibliotek

SKAPARBIBBLAN
Höstpyssel
Vi pysslar lite extra med sådan som lyser upp i mörkret och som kanske dessutom
kan skrämma en del! Från 6 år.
tis 31 okt kl. 17–20 på Gislaveds bibliotek

Med en enda linje – streckteckningar
Workshop där du får lära dig att göra sammanhållande teckningar utan att lyfta
pennan från pappret.
lördagsöppet, lör 11 nov kl. 12 på Burseryds bibliotek

TEMADAG
Räddningstjänsten Gislaved–Gnosjö
Brandkåren kommer på besök. Brandmännen berättar om sitt jobb och vad man
ska tänka på så att det inte händer en olycka. De har med sig lite utrustning och
saker som de behöver i sitt arbete. Varje halvtimme blir det förhoppningsvis
sagostund med brandbilstema, men kommer det in ett larm måste de åka iväg på
direkten.
långlördag, lör 25 nov kl. 10–12 på Gislaveds bibliotek

För vuxna på kommunens bibliotek
FÖRFATTARBESÖK
Jack Werner
Föreläsning om källkritik och vandringssägner på sociala medier. Jack Werner
mottog 2014 Stora journalistpriset för att ha ”skapat en genial metod för att avslöja
vad som är myt och vad som är verklighet i den virala världen”.
tis 12 sept kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Mikael Jidenholm
Mikael Jidenholm har skrivit boken Grön magi där han vill inspirera till att ta tillvara
på det som finns i naturen och odla hållbart. Han driver ett större jordbruk och en
vacker gårdsbutik som heter Ugglarps Grönt i Halland där han säljer sina grödor.
Han levererar till flera stjärnkrogar runt om i landet och tack vare hans intresse för
att förmedla nya, annorlunda och bortglömda grödor vann han Gastronomiska
Akademiens diplom 2013.
ons 13 sept kl. 18 på Anderstorps bibliotek

Charlotta von Zweigbergk
Under decennier har hon arbetat som frilansjournalist inom ämnen som populär
psykologi, personporträtt och samhällsfrågor. Hon har även skrivit romaner och
livsstilsbetonade faktaböcker. Nu är hon aktuell med Fattigfällan, ett reportage som
synliggör bristerna i vårt sociala skyddsnät.
tis 10 okt kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Sara Beischer
Författare, föreläsare och krönikör. Hon debuterade med den hyllade och
uppmärksammade boken Jag ska egentligen inte jobba här 2012. Senast har hon
skrivit om utmattningssyndrom i romanen Mamma är bara lite trött.
långlördag, lör 28 okt kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Jenny Wibäck
Föreläsare, skribent och träningscoach inom hundsport. Jenny berättar om hur vi
påverkar beteenden hos våra hundar. Är alla oönskade beteenden verkligen hund
ägarens fel? Jenny är aktuell med boken Starka tillsammans, som handlar om hur
hunden kan vara en viktig resurs i vår mentala träning och personliga utveckling.
tis 14 nov kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

Birgitta Bergin
Sedan debuten 2012 har hon gett ut sju relationsromaner i feelgood-genren, som
har sålt i över 100000 exemplar. Senaste boken Något du inte vet att jag vet kom
ut i våras.
långlördag, lör 25 nov kl. 14 på Gislaveds bibliotek

Finsk afton med Lars Sund
Vi uppmärksammar Finlands självständighetsdag 6 december. Författaren Lars
Sund som är född och uppvuxen i Jakobstad berättar om Finland och den
utveckling som ledde fram till självständigheten.
tis 5 dec kl. 18.30 på Gislaveds bibliotek

FÖRELÄSNING
Kvinnor, idrott och manliga ledare
Maria Rydqvist, landslagsskidåkare född i Smålandsstenar. En föreläsning om
jämställdhet, tabun, normer och ideal inom idrotten.
ons 11 okt kl. 18.30 på Hestra bibliotek

SPRÅK
Novelläsning på lätt svenska
Vi läser noveller tillsammans och diskuterar med Maria Haugeröd. Från 15 år.
Anmälan: reftele.bibliotek@gislaved.se eller 0371-235 48
måndagar (jämna veckor) kl. 18–19; start 21 aug på Reftele bibliotek

Korsordsknäckare
tisdagar (jämna veckor) kl. 15; sept–nov, start 5 sept på Burseryds bibliotek

Språkcafé
Lär känna människor från hela världen. Träna på språket under lättsamma former
och umgås över en fika. Ingen föranmälan. För mer information kontakta Mathias
Wallin, 0371-819 37. Medarrangör: ABF Gislaved
torsdagar kl. 18; 7 sept–7 dec på Gislaveds bibliotek

Språkakuten
torsdagar kl. 13–14; 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec på Burseryds bibliotek

BOKTRÄFF
Bokcirkel
Kom till våra mysiga bokcirkeltillfällen i höst! Vi bjuder på fika. Anmäl intresse till
biblioteket, begränsat antal platser! Ca 1–1,5 tim. Intresseanmälan 1–15 aug.
tisdagar kl. 19; 22 aug, 26 sept, 24 okt, 21 nov på Anderstorps bibliotek

Bokcirkel 60+ Obs fullbokad!
torsdagar kl. 14; start 7 sept på Hestra bibliotek

Bokcirkel
Vi läser romaner av författarna som kommer till höstens långlördagar. För mer
information kontakta Tina Kolström, tina.kolstrom@gislaved.se.
måndagar kl. 18.30; 25 sept, 23 okt, 20 nov på Gislaveds bibliotek

Bokcirkel – tema relationer
Bokcirkeln träffas tre måndagar under hösten då vi diskuterar utvalda böcker med
temat relationer samtidigt som det bjuds på fika. Begränsat antal platser.
Anmälan: broaryds.bibliotek@gislaved.se
måndagar kl. 18; 2 okt, 6 nov, 4 dec på Broaryds bibliotek, föranmälan från
14 aug

Historieläsarna
Är du intresserad av historia? Då är historieläsarna något för dig! Under hösten
uppmärksammar vi Finlands hundraårsfirande genom att läsa romaner som
utspelar sig i Finland under 1900-talet. Anmälan: sara.bentfors@gislaved.se eller
0371-829 00
tisdagar kl. 18.30; 26 sept, 31 okt, 28 nov på Gislaveds bibliotek

Novellcirkel
Vi läser och diskuterar noveller ur Novellix samling Grannar.
Anmälan: sara.bentfors@gislaved.se eller 0371-829 00
måndagar kl. 18.30; 9 okt, 13 nov, 18 dec på Gislaveds bibliotek

UTSTÄLLNING
Akryl- och collagemålningar
Foto och måleri agerar ihop till nya dimensioner. Erik Nordström, Jönköping
23 aug–14 sept på Reftele bibliotek

I Have A Dream
Jessica Hautajärvi, Gislaved
1–29 sept på Anderstorps bibliotek

Svartvita ögonblicksbilder
Fotoutställning. Anna-Greta Malm, Nissafors Bruk
4–28 sept på Hestra bibliotek

Evert Taube-inspirerad konstutställning
Henry Widetoft, Bor
1–31 okt på Anderstorps bibliotek

Konsthantverk
Linda Kühn Tapken, Burseryd
2–31 okt på Burseryds bibliotek

Betong och smycken
Annika Lorentzson, Valdshult
9 okt–2 nov på Hestra bibliotek

Sol, vind och vatten
Akvarellmålningar. Cornelia Lauermann, Bunn
9 okt–2 nov på Reftele bibliotek

Circuslife
Fotoutställning. Emelie Kindbladh, Burseryd
1–30 nov på Burseryds bibliotek

Miniutställning: Levande historia
Raoul Wallenberg: För mig finns inget annat val
1–30 nov på Anderstorps bibliotek

Akrylmålningar
Jonas Fyhr, Värnamo
20 nov–14 dec på Reftele bibliotek

TEMA
Internetfredag
Välkommen med frågor som rör din dator, mobil eller surfplatta.
fredagar kl. 11–13; sept–nov på Gislaveds bibliotek

Skaparbibblan Rum för skapande!
Hit är du välkommen för 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.
tisdagar (jämna veckor), torsdagar (udda veckor) kl. 17–20; 5 sept–28 nov på
Gislaveds bibliotek

Släktforskning Drop-in
Vill du prova på att släktforska eller har du kört fast? Westbo-Mo Forskarförening
finns på plats och guidar dig i databaser och på internet.
tisdagar kl. 17–19; 5 sept, 3 okt, 7 nov på Gislaveds bibliotek

Konsert
Höstkonsert med Musikskolans elever.
ons 27 sept kl. 18 på Hestra bibliotek

Bokförsäljning
Kom och fynda utgallrade böcker!
långlördag, lör 30 sept kl. 10–16 på Gislaveds bibliotek

Afternoon tea med Ordberoende förlag
Välkommen till en mysig kväll med te och scones. Ordberoende ger ut böcker som
berör, om själslig utveckling, livet och spännande människoöden. Ewa Åkerlind
presenterar nya böcker och förlagets författare.
Anmälan: gislaveds.bibliotek@gislaved.se eller 0371-819 38
mån 6 nov kl. 18 på Gislaveds bibliotek, föranmälan senast 23 okt

Klädbytardag
Förnya din garderob på ett miljösmart och roligt sätt. Mer information kommer
senare.
lör 18 nov kl. 10–13 på Gislaveds bibliotek

Brunch-Quiz
Biblioteket bjuder in till brunch med Stubbes PopQuiz. Alla åldrar.
lördagsöppet, lör 18 nov kl. 11 på Reftele bibliotek, anmäl ditt lag från 6 nov

VANDRING I VÅRT LANDSKAP
Anderstorps industrier – Stora små industrier?
Vi gör nedslag vid ett urval av Anderstorps industrier. Vi tittar på deras utveckling
och arkitektur, i stort och smått. Ciceron: Britt-Marie Börjesgård, byggnads
antikvarie, Jönköpings läns museum
ons 30 aug kl. 18–19.30 vid Linders Industri

På gränsen mellan in- och utägor i Ås – forntida och historisk
markanvändning
Vi följer vandringsleden/elljusspåret – en sträcka på knappt 3 kilometer, där ser vi
gravar, tjärdalar, torp och annat vi kan hitta i en berättelse om gränserna mellan
in- och utägor. Ciceron: Fredrik Engman, specialist kulturmiljö, Sweco
ons 13 sept kl. 18–19.30 vid fotbollsplanerna i Ås

Faktaruta:
Från och med 28 augusti är Smålandsstenars bibliotek stängt. Biblioteket öppnar
i nyrenoverade lokaler i Torghuset senare under hösten 2017. Mer information om
invigningsdatum publiceras i dagspress, sociala medier och på webben.

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: mån–tors kl. 12–20, fre kl. 12–18

KONSERT
Linda Pira
Att det var något visst med Pira visade sig under 2013 års Grammisgala där hon
nominerades i hela tre kategorier, Årets nykomling, Årets artist och Årets hiphop/
soul. Priset för Årets nykomling vann hon – ingen annan var ens i närheten av att
kunna mäta sig med Pira det året. Sedan dess har nomineringarna och priserna
fortsatt att ramla in, och på 2015 års P3 Guldgala vann hon både årets låt för sin
”Knäpper mina fingrar remix” och Årets hiphop/soul även där. Sedan släppet av
”Matriarken” har Pira med stadiga steg fortsatt att släppa uppmärksammade
singlar. Förvänta dig en uppvisning av högsta klass när Linda Pira intar scenen.
Från 13 år.
fre 1 sept kl. 21 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Jonathan Johansson
Jonathan Johansson har sedan debuten 2008 byggt musikaliska monument av
livets obekväma spektakel – och med dessa blivit en given, älskad och nödvändig
del av landets musikscen. Han är den svenska popens ledsagare mellan det ljusa
och det mörka. Mellan nattsvart eufori har han skapat ett eget universum och
cementerat sin position som en av landets främsta leverantörer av briljant pop. I
höst åker han ut på turné och vi får höra musiken i ett mer avskalat, akustiskt
format. För mer information och biljetter, kulturplatan.se.
lör 11 nov kl. 18 i Stora salen, Glashuset Gislaved

FESTIVAL
I en värld av kultur
En dagfestival för alla barn, oavsett ålder. Delta i workshops, bland annat i
afrikanska trummor och indisk Bollywood – möt människor från andra kulturer och
delar av världen.
På kvällen bjuder samtliga workshopsledare in till en konsert, både för dig som inte
har haft möjlighet att delta under dagen och för dig som helt enkelt inte kan få nog!
För mer information och biljetter, kulturplatan.se.
lör 7 okt kl. 11–17 Glashuset Gislaved, konsert i Stora salen kl. 19

Filmfestival
Filmfestivalen av och med unga verksamma inom filmverksamheten i kommunen.
Se långfilmer, kortfilmer men även amatörfilmer producerade av unga i Jönköpings
län. Vill du delta på festivalen eller hjälpa till och är mellan 13 och 25 år, kontakta
Kulturplatån. För tider och program, se Kulturplatåns webbplats. Observera
platsen!
lör 25 nov i Folkets Hus, Gislaved

WORKSHOP
Makramé
Dekorera ditt hem med vackra amplar och väggbonader som du skapat själv.
Anmälan: kulturplatan@gislaved.se eller 0371-814 31
lör 23 sept kl. 13 i Glashuset Gislaved, anmälan senast 21 sept

Skapa musik med iRig
Lär dig att skapa musik med hjälp av din iPad eller iPhone genom det enkla
verktyget iRig som vi ständigt jobbar med på Kulturplatån.
tors 7 dec kl. 18–20 i musikstudion, Glashuset Gislaved

E-SPORT
NitroXy-LAN
Föreningen NitroXy anordnar tv-spelsdagar för ungdomar i samarbete och med
stöd av bland annat Kulturplatån. Hela Glashuset lever upp och blir en digital arena
under fyra dagar. nitroxy.com/lanet
lör 28 okt kl. 18 – tis 31 okt kl. 16 i Glashuset Gislaved

TEMA
Digitalkulturkonferensen (hållbarhetsdag v. 42)
Digitaliseringen är ett av många sätt att göra kulturen mer tillgänglig. I grund och
botten är det en fråga om demokrati, där utgångspunkten varit att digitaliseringen
ska ge fler människor tillgång till kunskap och lärande. Hur gör vi detta bäst?
Vilka kanaler använder vi, för att hämta och sprida kunskap.
ons 12 okt kl. 9–12 i Stora salen, Glashuset Gislaved

Demokrativerkstad (v. 46)
mån 13 nov Workshop med Lojse.
tis 14 nov Gör en Fanzine och bli din egen redaktör.
ons 15 nov Hur skriver du en projektbeskrivning (Kulturslanten).
tors 16 nov Workshop med Madeleine Hammarström om
”Vad är en insändare, bli en påverkare eller bli påverkad”.
fre 17 nov Poesikväll med livemusik.
Hela veckan Utställning med verken från workshopen med Lojse
på Scenplatån.
13–17 nov i Glashuset Gislaved

Faktaruta:
Vad är Kulturplatån?
Oavsett ålder och vart du bor i kommunen är Kulturplatån till för dig. Här kan du
ta del av och skapa konst och kultur utifrån var du befinner dig och tycker om.
Kulturplatån är en plats för upplevelser, kreativitet, lärdomar och glädje.
En plattform att förverkliga drömmar, idéer och projekt på. Vi hjälper dig gärna!
Vad kan du göra här?
På Kulturplatån kan du boka olika kreativa rum, ex. inspelningsstudio för radio,
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.

Faktaruta:
Kulturslanten är ett stipendium för unga i Gislaveds kommun. Det kan till exempel
sökas för att genomföra en konsert, arrangera en modevisning eller en konst
utställning. Tänk på att kultur är väldigt många olika saker, är du osäker på om just
ditt projekt är ett kulturprojekt så kolla med oss på Kulturplatån. Under hela
projektets gång får du hjälp och stöd av vår ungdomscoach.

Gislaveds konsthall
Köpmangatan 12
tel. 0371-813 84
gislavedskonsthall.se
konsthallen@gislaved.se
facebook.com/gislavedskonsthall
instagram.com/gislavedskonsthall
Öppet: tis–fre kl. 12–17, lör–sön kl. 11–15
Konsthallen är stängd mellan utställningsperioderna.

UTSTÄLLNING
Heba Alakkad & Soubhi Shami – Allt möjligt
Heba är konstnär från Syrien. I sitt hemland blev hon kontroversiell på grund av sitt
starka ställningstagande för kvinnors rätt, bland annat genom att delta i
konstvisningar på Internationella Kvinnodagen. Heba arbetar med collage, tyg,
papper och måleri och hennes motiv är särpräglade, detaljrika och färgstarka,
laddade med symboler och undertoner.
Soubhi Shami, även han konstnär från Syrien, bor och verkar i Tyska Leipzig.
Soubhi har varit verksam inom teater sedan ungdomen inom det Syriska
konstinstitutet, The Syrian Ministry of Art. Han utnämndes till bästa skådespelare i
Syrien 2007, därefter påbörjade han en mobil teaterverksamhet. Han jobbar som
skådespelare och dockmakare hos organisationen The Arab Puppet Theatre
Foundation.
19 aug–10 sept, vernissage kl. 11–15

Kätie Nilsson
Tecknare och grafiker från Steninge. Hennes grafiska blad är fragment från resor,
möten och upplevelser. Utsikten från hennes ateljé, över Kattegatt, är också en
inspirationskälla. Som betraktare till hennes bilder, får du följa med, där färg och form
blir färdmedlet. Arrangör: Gislaveds konstförening katienilsson.hemsida24.se
16 sept–8 okt, vernissage kl. 11–15

Agneta B. Lind och Sabine Öllerer – Analyse/Analys
Det gemensamma i Agneta B. Linds och Sabine Öllerers verk är kopplingen till
temat kropp och identitet. Konstnärerna går till botten med ämnet och analyserar
det på ett konstnärligt sätt.
Agneta B. Linds vävar handlar i en utvidgad mening om livet och dess ursprung.
Hon tar delar av vår kropp ur sitt sammanhang och presenterar dem för närmare
åskådande och analys. agnetalind.se
I Sabine Öllerers verk har livets erfarenheter tecknats i form av erosioner och
klyftor. Samtidigt kan dessa verk läsas som abstraherade teckningar, som utgör
öppna och slutna formationer. oellererkunst.de
14 okt–12 nov, vernissage kl. 11–15

Lena Cronqvist
Välkommen in i Lena Cronqvists lika uppriktiga som säregna värld, befolkad av
vardagens gestalter i all sin styrka, svaghet, kaxighet och osäkerhet.
Lena Cronqvists återkommande teman står för en ständig och egensinnig
förändring. Flickornas grepp om mamma- och pappadockor hårdnar och mjuknar.
Självporträtten mörknar och ljusnar. Lek övergår i häpen observation. Barndom och
ålderdom byter plats. Tid och rum fördelas om.
Lena Cronqvist, född 1938, är utbildad vid Kungliga Konstakademien i Stockholm
1959–64. Hon bor och arbetar i Stockholm och på Koster i Bohuslän. Hon har
sedan sin första separatutställning 1965 en central plats i svenskt konstliv.
18 nov–14 jan 2018, vernissage kl. 12–15
Konstnären närvarar. Utställningen invigs kl. 12 av Mårten Castenfors, chef för
Liljevalchs konsthall och Stockholm konst.

BLACK BOX – VIDEOVISNING
Smriti Mehra – Tade (Impediment)
8 min, 2010. Filmen Tade (Impediment) är en visuell utforskning som visar
efterdyningarna av nedsänkningsritualen för Ganeshikoner vid Ganesh-Chaturthiritualen. Traditionellt var ikonerna tillverkade av jord. Efter dyrkandet av ikonen
återgavs den till jorden genom att nedsänkas i vattnet. Detta representerar
skapelsecykeln. Grundtanken går numera förlorad i utförandet av ritualen då
materialen som används för ikonerna inte längre löses upp i vatten.
Smriti Mehra är en videokonstnär som bor och arbetar i Bangalore, Indien.
smritimehra.com
19 aug–10 sept

Salla Vartiainen – The White Project
4,2 min, 2014. The White Project är en resa mellan två tillstånd. En kort berättelse
om skulden i att ha det bra. Arbetet går ut på att undersöka och förstå världen
runtomkring. Zooma in, granska och dra slutsatser.
Salla Vartiainen, född 1979, är en sverigefinsk konstnär bosatt i Stockholm.
salla.se
16 sept–8 okt

FÖRELÄSNING
Vanja Larberg – Miljö och identitet, vandringar och minnen
Vanja Larberg är arkitekt och bildkonstnär med lång erfarenhet av att jobba med
social hållbarhet i stadsplanering. Hon har tidigare gett ut poesiboken Driva och
barnboken Sjung den tillsammans med poeten Sara Hallström. Hennes tredje bok
heter Götet Lalezar, och är en serieroman. Alla tre böckerna har stadsvandringen
som form, och mötet mellan personens och stadens identitet är ett genomgående
tema. Vanja har även jobbat med stadsvandringar för nyanlända och där upplevt
hur meningsfullt det kan vara att få berättelser om en stad som bidrar till en
fördjupad identifikation.
ons 27 sept kl. 18.30–19.30.

Frida Aroseus – Bilden av dig
Din identitet är känslan av att vara en egen person med egna egenskaper.
Ditt jobb, din facebooksida och namnet du bär på kan påverka mer än du tror.
Frida, förstelärare i psykologi, biologi och naturkunskap, tittar under denna
föreläsning närmare på hur människor skapar sin identitet i samspel med
omgivande miljö och människor de möter.
ons 25 okt kl. 18.30–19.30

Agneta B. Lind – Analyse/Analys
Föreläsning samt visning av utställningen. Agneta föddes 1952 i Backe i
Ångermanland, gick på utbildningar i måleri och textil i Stockholm i början av
70-talet. Hon gick också i lära hos textilkonstnär Mila Wiertz Getz i Aachen,
Tyskland.
Från 1976 har Agneta bott och haft sin ateljé i Gässemåla gamla skola i Tingsryds
kommun. Förutom sitt konstnärskap, har hon varit projektansvarig i ett flertal
konstprojekt som finansierats med EU-pengar. agnetalind.se
ons 8 nov kl. 18.30–19.30

SKETCH
Glen Andersson – Fåglar
Glen kommer i huvudsak visa några av sina blyertsteckningar av fåglar. Han har
gått en del kurser i teckning och gillar konst och design. Han har varit ledare i
diverse idrottsklubbar i Gislaved och varit aktiv på elitnivå. Idag jobbar han som
vaktmästare på Gislow i Gislaveds kommun.
30 aug–8 okt

Kajsa Boman
Kajsa har alltid varit intresserad av design och konst, så när hon skulle börja
gymnasiet var valet enkelt. Hon spenderade tre år på Bild & Formlinjen på
Gislaveds Gymnasium, där hon fann inspiration att vidareutbilda sig inom design.
Efter studenten flyttade Kajsa till Dals Långed för att studera på Stenebyskolan
med inriktning Läder-skinn-päls för mode och accessoarer. Efter sin tid på Steneby
började hon att studera på Textilakademin i Värnamo. kajsaboman.blogg.se
14 okt–12 nov

Gislaveds slöjdare – Julmarknad
Gislaveds slöjdares julmarknad med försäljning av hantverk. Hemslöjd är inte bara
produkter, utan också aktivitet och kunskap om material, teknik, formgivning,
tradition och förnyelse. gislaveds-slojdare.se
25 nov–17 dec, mån–fre kl. 12–18, lör kl. 10–15, sön kl. 11–16

Gislaveds Hembygdsförening – Gott och blandat
20 dec–14 jan 2018

PROJEKT
Appear37 (Adam Algotsson) – Graffiti Artist
Gatukonst – väggmålning på Hotell Nissastigens fastighet vid entrén till Gisalved
Näringslivs kontor (f.d. Nordea).
Adam gör en väggmålning kring temat selfie. Välkommen att se verket växa fram
tisdag–onsdag då han är på plats och målar. appear37.com
5–6 sept

BILDVERKSTAD
Målarskolan Drop-in
Verksamhet för alla, nybörjare som erfarna är välkomna! För nybörjare arbetar vi
med grunderna i färglära. För mer erfarna arbetar vi med valfria motiv, medtagna
ting, fotografier och stilleben utifrån valfri teknik. Konsthallen står för en del av
materialet.
onsdagar kl. 17.30–19.30; 20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov

Gislaveds Symfoniorkester
Södra Storgatan 34
tel. 0371-812 93
gislavedssymfoniorkester.se

KONSERTER
lördagar i Konsertsalen, Gislaved
Samtliga biljetter säljs på internet. Biljettsläpp 10 dec kl. 12 på webben. Förköp av
handikapplatser och abonnemang, ring 076-161 41 56.

Här är mitt liv – Världssopran på hemmaplan – Iréne Theorin &
Gislaveds Symfoniorkester
Iréne Theorin gör ena dagen konsert i Los Angeles, nästa sjunger hon på La Scala
i Milano eller på Metropolitan i New York. I ”Här är mitt liv” berättar hon om sin
sångkarriär, sitt liv och självklart får vi höra henne sjunga. Dirigent: Per-Otto
Johansson
lör 30 sept kl. 17

Simply British – Rocknostalgi med Bröderna Rongedal &
Gislaveds Symfoniorkester
Höstens rockkonsert bjuder på musik av älskade engelska rocklegender som
David Bowie, Depeche Mode, Queen, Rod Stewart, Rolling Stones och Robbie
Williams. Som vanligt står Ulf Wadenbrandt på dirigentpulten.
lör 18 nov kl. 16 och kl. 19

Musik i Julbrådskan – Ingen jul utan Kammarkören
I traditionsenliga Musik i Julbrådskan möter vi Gislaveds Kammarkör under ledning
av dirigenten Ricky Burton. Ett är säkert – den rätta julstämningen kommer att
infinna sig även i år.
lör 16 dec kl. 18

CAFÉKONSERTER
lördagar i Gislesalen, Musikskolan Gislaved
Biljetter till musikcaféserien säljs i Musikskolans expedition eller på 0371-812 93.
Sista minuten-biljetter säljs 30 min före utsatt konserttid.

Jazz och sving från ”The Golden Era” – Christian von Gehren &
MachMaJatzz
lör 9 sept kl. 16

Nyckelharpans oändliga möjligheter – Emilia Amper
Musik för Nyckelharpa, sång, stråk och slagverk med en av Sveriges mest
framgångsrika folkmusiker.
lör 21 okt kl. 16

Unik konsert som öppnar hål i verkligheten – Freja Havesang
Nyskrivna låtar möter fotokonst från Azaleadalen. Frejas låt Out of Black ligger till
grund för konserten. Den beskriver miljöhotet men den inger också ett visst hopp.
lör 25 nov kl. 16

Kulturhöst, aug 2017–jan 2018
Kalendarium
Ett urval av aktiviteter – se beskrivningar i det fullständiga programmet

Augusti
19
21
22
23
23
29
30
30

Allt möjligt, utställning t.o.m. 10/9, Gislaveds konsthall
Novelläsning på lätt svenska, (måndagar jämna veckor), Reftele bibliotek
Bokcirkel (24/10, 21/11), Anderstorps bibliotek
Tre gånger Benny, filmer, Anderstorps bibliotek
Akryl- och collagemålningar t.o.m. 14/9, Reftele bibliotek
Den gyllene draken (26/9, 24/10, 21/11) Gislaveds bibliotek
Stora små industrier, vandring i Anderstorp
Fåglar, Sketch t.o.m. 8/10, Gislaveds konsthall

September
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
7
7
7
9
12
13
13
14
16
19
20
23
25
26
26
27
30
30
30

Linda Pira, konsert, Glashuset
I Have A Dream, utställning t.o.m. 29/9, Anderstorps bibliotek
Internetfredag (sept–nov), Gislaveds bibliotek
Svartvita ögonblicksbilder, utställning t.o.m. 28/9, Hestra bibliotek
Fia och djuren, filmer, Broaryds bibliotek
Tre gånger Benny, filmer, Hestra bibliotek
Skaparbibblan (tisdagar jämna veckor, torsdagar udda veckor) Gislaveds
bibliotek
Släktforskning (3/10, 7/11), Gislaveds bibliotek
Korsordsknäckare (tisdagar jämna veckor), Burseryds bibliotek
Gatukonst, graffitiprojekt t.o.m. 6/9 vid Stortorget, Gislaveds konsthall
Bilderbokscirkel (5/10, 9/11, 7/12 Gislaveds bibliotek), (12/10, 9/11 Reftele
bibliotek)
Språkcafé t.o.m. 7/12, Gislaveds bibliotek
Språkakuten (5/10, 2/11, 7/12), Burseryds bibliotek
Jazz och sving från ”The Golden Era”, Gislesalen
Författarbesök, Gislaveds bibliotek
På gränsen mellan in- och utägor, vandring i Ås
Författarbesök, Anderstorps bibliotek
Sagoverkstad (28/9, 12/10, 26/10, 23/11), Gislaveds bibliotek
Kätie Nilsson, utställning t.o.m. 8/10, Gislaveds konsthall
Tre gånger Benny, filmer, Reftele bibliotek
Målarskolan (4/10, 18/10, 1/11), Gislaveds konsthall
Makramé, workshop, Glashuset
Bokcirkel (23/10, 20/11), Gislaveds bibliotek
Fia och djuren, filmer, Burseryds bibliotek
Historieläsarna, bokcirkel (31/10, 28/11), Gislaveds bibliotek
Miljö och identitet, vandringar och minnen, föreläsning, Gislaveds konsthall
Rut och Knut leker doktor, teater, Gislaveds bibliotek (11/11 Hestra bibliotek)
Bokförsäljning, Gislaveds bibliotek
Här är mitt liv, Konsertsalen

Oktober
1
1
2
2
6
7
9
9
9
10
10
11
12
14
14
16
18
21
25
27
28
28
28
30
31

Evert Taube-inspirerad konstutställning t.o.m. 31/10, Anderstorps bibliotek
Tvätta lätt, teater, Anderstorps bibliotek, (25/11 Broaryds bibliotek)
Konsthantverk, utställning t.o.m. 31/10, Burseryds bibliotek
Bokcirkel – tema relationer (6/11, 4/12), Broaryds bibliotek
Tre gånger Benny, filmer, Gislaveds bibliotek
I en värld av kultur, festival och konsert, Glashuset
Betong och smycken, utställning t.o.m. 2/11, Hestra bibliotek
Sol, vind och vatten, utställning t.o.m. 2/11, Reftele bibliotek
Novellcirkel (13/11, 18/12), Gislaveds bibliotek
Jag rymmer, teater, Gislaveds bibliotek, (11/10 Anderstorps bibliotek), (12/10
Burseryds bibliotek)
Författarbesök, Gislaveds bibliotek
Kvinnor, idrott och manliga ledare, föreläsning, Hestra bibliotek
Digitalkulturkonferensen, Glashuset
Analyse/Analys, utställning t.o.m. 12/11, Gislaveds konsthall
Kajsa Boman, Sketch t.o.m. 12/11, Gislaveds konsthall
Akropanik, teater, Reftele (17/10 Hestra bibliotek), (18/10 Smålandsstenars
bibliotek), (19/10 Broaryds bibliotek)
Fia och djuren, filmer, Anderstorps bibliotek
Nyckelharpans oändliga möjligheter, Gislesalen
Bilden av dig, föreläsning, Gislaveds konsthall
Höstkonsert, Hestra bibliotek
Morfars magiska ö, teater, Gislaveds bibliotek
NitroXy-LAN, e-sport, Glashuset
Författarbesök, Gislaveds bibliotek
Hör och hitta på om drakar, häxor, spöken och andra läs-läskigheter,
läslov, Broaryds bibliotek (31/10 Burseryds, Anderstorps och Reftele bibliotek)
Höstpyssel, Gislaveds bibliotek

November
1
2
6
7
8
11
11
13
13
14
18
18
18
18
20
21
25
25

Raoul Wallenberg, miniutställning t.o.m. 30/11, Anderstorps bibliotek
Nalleövernattning, Gislaveds bibliotek
Afternoon tea, Gislaveds bibliotek
Fia och djuren, filmer, Hestra bibliotek
Analyse/Analys, föreläsning, Gislaveds konsthall
Med en enda linje, Burseryds bibliotek
Jonathan Johansson, konsert, Glashuset
Tre gånger Benny, filmer, Broaryds bibliotek
Demokrati, tema t.o.m. 17/11, Glashuset
Författarbesök, Gislaveds bibliotek
Lena Cronqvist, utställning t.o.m. 14/1, Gislaveds konsthall
Simply British, Konsertsalen
Klädbytardag, Gislaveds bibliotek
Brunch-Quiz, Reftele bibliotek
Akrylmålningar, utställning t.o.m. 14/12, Reftele bibliotek
Fia och djuren, filmer, Reftele bibliotek
Filmfestival, Folkets Hus i Gislaved
Julmarknad, Gislaveds slöjdare t.o.m. 17/12, Gislaveds konsthall

25
25
25
28

Unik konsert som öppnar hål i verkligheten, Gislesalen
Räddningstjänsten Gislaved–Gnosjö, temadag, Gislaveds bibliotek
Författarbesök, Gislaveds bibliotek
Tre gånger Benny, filmer, Burseryds bibliotek

December
1
5
7
16
20

Fia och djuren, filmer, Gislaveds bibliotek
Finsk afton, Gislaveds bibliotek
Skapa musik med iRig, Glashuset
Musik i Julbrådskan, Konsertsalen
Gott och blandat, Gislaveds Hembygdsförening t.o.m. 14/1,
Gislaveds konsthall
Gott nytt kommande kulturår 2018!

Med reservation för eventuella ändringar
Aktuella evenemang finns även på: visitgislaved.se
gislaved.se/kultur

