
Biljettbokning:

alingsaskulturhus.se 
biljettforum.se

Kvarvarande biljetter till Fredagsmys säljs 
försäljningsdagen från kl 16.30 på Palladium. 

Information 0322–616 090, 616 596, 616 595.  
Reservation för eventuella ändringar. 

Fri entré om inget annat anges. 

Alingsås bibliotek 
Södra Ringgatan 3, 0322–616 600 

Alingsås museum 
Lilla Torget 1, 0322–616 596

Palladium 
Nygatan 18, 0322–616 595

Biljetter 
och 
information

Familj

Familjelördagarna arrangeras i sambarbete med: 

Familjelördagar 
i Alingsås Kulturhus
Välkomna till roliga upplevelser för hela familjen 
tre lördagar kl 10-15 under våren. Begränsat antal 
platser till föreställningarna, biljett kan hämtas på 
museet eller kulturhuset.

29/4 – Häng med på en resa - nu åker vi!
 
Lilla scenen kl 10.30
Sagostund med Lena med lådan som tar er med på en spännande resa 
i sagans tecken.
 
Ateljén kl 11-14
Konstnärlig äventyrsresa med olika tekniker ledd av konstnär  
Greta Wargh.
 

Museet kl 11.15
Samlingarna: Kartpussel – vi gör tipspromenad, skattkarta och annat 
spännande med kartor!
 
Scenen kl 12 och 14
Mojanerna - naturens magiska städare!
En musikalisk saga av och med skådespelare Hanna Sundelius och med 
musik av Karin Johansson. Med dans, musik och sång framförs mojan-
ernas alldeles egna saga om deras besök här på jorden.  
Denna föreställning har utvecklats utifrån Ellinor Johanssons bok med 
samma namn.

Bokklubben 10-12 år 
Vi träffas vid fyra tillfällen under våren och diskuterar den bok vi alla läst, 
tipsar varandra om bra böcker och fikar. Torsdagarna 12/1, 9/2, 9/3 och 6/4 
kl 15.30-16.30. Alingsås Kulturhus/Biblioteket våning 3. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bulleribus 
Baby och förälder – tillsammans i rytmiklek. 
Alingsås biblioteks barnavdelning bjuder in föräldrar att delta i en musik- 
och rytmikkurs. Barn 5-12 månader och 12-18 månader tillsammans med 
förälder. Ledare: Ida Johammar. Träff vid 5-6 tillfällen under våren, start 26/1. 
Bibliotekets Rytmikrum kl 10 och kl 11. Föranmälan, avgift och begränsat 
antal platser. Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Sagostunder
Välkommen på sagostund för barn 3-6 år. Fredagar 3/2-7/4 (ej v 7), kl 10.
Bibliotekets barnavdelning. Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

13/2 -19/2 Sportlov
Tema serier  och yttrandefrihet. 

13/2 – 17/2 Tipspromenad - yttrandefrihet
Kom förbi på sportlovet du som är mellan 16-30 år, gå tipspromenaden som 
har temat yttrandefrihet. Testa dina allmänkunskaper om yttrandefrihet genom 
tiderna! Du har chans att vinna en bok! Unga vuxna avdelningen, 16-30 år.

15/2 MIA ungdomscafé 
Workshop och fika för unga, onsdag kl 15-18, plan 4, museet.
Separat fullständigt sportlovsprogram – alingsaskulturhus.se

10/4-16/4 Påsklov - Tema ägg
Separat program – alingsaskulturhus.se

25/2 – Spela spel - spela och sjung! 
Museet kl 10-15 
Hela huset – vi har placerat ut extra många spel på mysiga platser, 
kom och spela tillsammans!

Museet plan 3 kl 10-14 
Gör det själv-rummet: Knåpa ihop ett eget spel.

Lilla scenen kl 10.30 
Sagostund med Lena med lådan.

Konsthallen kl 11.15 
Pingis-techno. Kom till konsthallen och spela pingis och lek med 
rytmer! 

Scenen kl 12 och  kl 14 
Hakuna Matata med Mama Gumbo och musiker 
Hur är det att gå i skolan i Zimbabwe? Floid Gumbo är en artist det 
sprakar afrikansk energi och glädje kring. Genom sång och rytmik 
får publiken (3-16 år) lära känna de afrikanska människorna och 
djuren och prova danslekar, sånger på olika afrikanska språk.

Biblioteket kl 10-14 
Utförsäljning av begagnade spel!

25/3 – Skoja med koja - lek och bygg! 
 
Lilla scenen kl 10.30 
Sagostund med Lena med lådan.

Museet kl 10-15 
Vi bygger kojor att mysa i både ute och inne. I museiparken får vi hjälp  
av en konstnär med byggena.

Museet plan 3 kl 10-14 
Bygg en mini-koja att ta med dig i Gör det själv-rummet.

Ateljén kl 11-15 
Lev hundliv och fixa den perfekta inredningen till vår superhundkoja! 
Det sägs att hunden är människans bästa vän! Kom och ”känn på” ett 
hundliv.

Övrigt

Böcker till kaffet 
Första onsdagen i varje månad bjuder personalen på aktuella 
boktips medan du fikar. Kaffe och kaka 10 kr. Scenen
Onsdagar 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 kl 11. Fri entré. 

Lättläst bokcirkel för vuxna
Tycker du om att läsa? Vill du träffa andra som också läser? 
Kom med i vår lättlästa bokcirkel! Tillsammans väljer vi ut de 
böcker vi vill läsa. Böckerna är skrivna på lätt svenska och vill 
du hellre lyssna på böckerna går det också bra. 
Onsdagar 18/1,15/2, 15/3, 12/4, 10/5 kl 17-18. 
Ingen föranmälan, ingen avgift. Biblioteket bjuder på kaffe. 
Välkommen! Frågor – kontakta bjorn.roness@alingsas.se, 
0322 616 620.

6/4 Biblioteket

Inferno i april – August Strindberg erövrar Paris
Per Arne Tjäder, litteraturvetare, talar om Strindbergs själv-
biografiska berättelse Inferno. Boken handlar om Paris och 
Strindbergs tid där i mitten av 1890-talet.
Samarr: Bibliotekets Vänner och Föreningen Mont de Marsan. 
Scenen, 18.30.

Alingsås Kulturhus - 
ett meröppet kulturhus

Program 
våren 2017

Museet kl 12 och kl 14 
Lövkoja – en dansföreställning för de små 3-6 år med Inger Kolterud och 
Oskar Frisk. Tema natur och skog, bygga och skapa, vänskap.

Konsthallen kl 13 
Familjevisning av utställningen: Omid Delafrouz.



UtställningarUnga
Filmrulle med krubb
 
Film och mat i skön kombination! Filmvisningen börjar kl 18.30.
Mat som anknyter till filmens tema serveras kl 17.30. Föranmälan krävs för mat 
senast måndagen före filmvisningen. Entré 160 kr, bara film 80 kr. 
Biljetter säljs från kl 17.15 på Palladium och bokas på biljettforum.se.  
Information 0322-616 364, 616 595.
Medarr: Restaurang Amvrosia
  
15/2 – Julieta
Regi: Pedro Almodovár, Spanien, 
2016, speltid 99 minuter.
Julieta berättar historien om en mors 
kamp mot ovissheten. Men också 
om öde, skuld och vad det komplexa 
men ofattbart mystiska är som kan få 
oss att överge de personer vi älskar 
och radera dem från våra liv som om 
de aldrig hade existerat. Filmen byg-
ger på Alice Munros noveller och var 
nominerad till Guldpalmen i Cannes.
Efter visningen: Eftersnack - Tala 
film, tala liv.

15/3 – Päron och lavendel
Regi: Éric Besnard, Frankrike, 2016, speltid 100 minuter.
När Louise man går bort blir livet minst sagt besvärligt, med två barn och 
en stor vacker gård att ta hand om i hjärtat av Frankrike. Men livet tar en ny 
vändning när hon kör på en främling med bilen, en man som presenterar 
sig som Pierre. Han är en ganska besynnerlig man – kanske precis vad 
hon och hennes familj behöver. En romantisk feel-good film med charmiga 
karaktärer, blommande fruktträd och njutbara läckerheter.

12/4 – Jag, Daniel Blake
Regi: Ken Loach, Storbritannien, 2016, speltid 100 minuter.
Den 59-årige snickaren Daniel blir arbetslös på grund av sjukdom. Enligt 
hans läkare bör han inte jobba under en längre period men enligt myndig-
heterna är han för för frisk för att vara sjukskriven. Tillsammans med Kattie, 
en arbetslös ensamstående mamma som också fastnat i det krångliga, 
byråkratiska systemet, försöker Daniel att vinna mot myndigheterna. Deras 
vänskap ger dem bägge styrka.

Alingsås museum bjuder in alla historieintresserade att ta del av föredrag 
om ett kulturhistoriskt ämne med fokus på Alingsås historia. 
Platsbiljett hämtas från och med en vecka innan respektive föreläsning. 
Kl 18-19, museet plan 4, hiss finns.

16/2 Alingsås med omnejd – ett annat Västsverige.
Erik Hallberg, historiker.
16/3 Svensk spelhistoria – om den svenska dataspelsutvecklingen.
Marcus Toftedahl, doktorand inom speldesign, Högskolan i Skövde.
20/4 Textilstaden Alingsås – en röd tråd genom historien.
Kristina Wadensten, f d museiintendent.

Historietorsdagar 16/2, 16/3, 20/4

4/2-13/5 Omid Delafrouz 
Konstnären är uppvuxen i Alingsås. Genom en myck-
et omsorgsfull process bygger Omid upp bilder, lad-
dade med referenser knutna till vår tid och framförallt 
till den unga generation som växte upp under de tju-
go sista åren av 1900-talet i en populärkultur besatt 
av bilder, yta och konsumtion. 
4/2 Vernissage kl 12-14, konsthalllen. 
Guidade visningar torsdagar 9/3, 6/4, 4/5 kl 13.
16/3 Artist Talk med konstnären Omid Delafrouz, 
konsthallen kl 17.

Smittande oro och mod – ett konst- 
projekt om yttrandefrihet
Fyra konstnärer har skapat bilder kring temat mod, rädsla, yttrandefrihet och 
demokrati.
Varje konstverk visas i 12 kommuner. Kurator Jörgen Svensson
Verken visas i Alingsås Kulturhus – entréplan. 
På vernissagedagen går det att chatta om konstverken. 
Mer info se hemsida: smittandeoromod.se
1/2 Vernissage kl 12 Ester Shalev-Gerz. 
Kl 17.30 Library Stories - ett performanceprojekt utvecklat av ReAct. 
En Aktion i ett bibliotek med fem aktörer.
1/3 Vernissage kl 12 Kendell Geers
5/4 Vernissage kl 12 Nina Bondeson
Kl 15-18 Serietecknare Yvette Gustafsson har en workshop och kommer att 
diskutera och tala om bildprocessen ur ett yttrandefrihetsperspektiv. 
3/5 Vernissage kl 12 Carl Michael von Hausswolff
Projektet genomförs med stöd från Kultur – och Fritidschefnätverket i  
Göteborgsregionen.

22/3 Sånger från en inställd skilsmässa - succéföreställning!
Riksteatern/Skånes dansteater/Malmö Opera,  
speltid 100 minuter inklusive paus 
Sånger från en inställd skilsmässa är baserad på Mikael Wiehes sånger från 
cd:n med samma titel. En passionerad historia om kärlekens mörkaste och lju-
saste stunder, om den som lämnar och om den som lämnas. Om att bli sviken 
men också om att få kärleken tillbaka. En scenisk och musikalisk blandform 
där de olika uttrycken tar lika stort utrymme att förmedla kärlekshistorien. 
Sångare: Åsa Fång och Andi Almqvist
Dansare: Linda Wos, Patrick Bragdell och Lauri Lohi
Orkester: Eddie Nyström, P-O Nilsson, Mats Ingvarsson och Mickael Wahlgren
Regi: Stina Ancker, koreografi Lidia Wos
Samarr: Alingsås teaterförening

Pris 240 kr/scenpass 200 kr, ungdom 100 kr. 
Biljettförsäljning: Lappat & Klart, Kungsgatan 37 C. Alströmerteatern, kl 19

Fredagsmys på Palladium
Tre fredagar kl 17 under våren kan ni börja  
fredagsmyset med familjeföreställning!  
Entré: 50 kr, biljettforum.se 

10/2 Snövit - den älskade folksagan i ny kostym 
Big Wind, 4-10 år, familj, speltid 55 minuter. 
”Morsan dog och farsan gifte om se med värsta donnan här i byn, jag 
fatta aldrig hur det kom se. Styvmorsan var en giftig typ och hette  
Cyanita. Det spela ingen roll vad hon sa, på henne våga ingen lita.” 
Medverkande: Johanna Ehn, Karin Sillberg, Ola Karlberg 
Regi: Åsa Gustafsson

17/3 Bröderna Bergs bondeshow 
Bröderna Berg, 4-9 år, speltid 40 minuter.
En riktigt, härlig allsångsfest för hela familjen, där alla får sjunga 
med i sångerna. Med roliga berättelser om livet på en bondgård får 
publiken en stunds fartfylld underhållning med mycket skratt och 
saxofonmusik.
Medverkande: Per Lång, Mathias Bäckström, Niklas Robertsson, 
Sverker Pettersson

21/4 Kanel och Kanin - och 
alla känslorna
Dockteatern Tittut, 2-6 år, speltid 
cirka 40 minuter.
Kanel och Kanin är bästa vänner. 
Så goda vänner att när Kanin 
skadar sin tå säger Kanel: ”Va kon-
stigt, fastän du slog dig, så gör det 
ont i mej.” Men vänskapen prövas 
och svartsjukan bultar i Kanins bröst.
Vi får följa de båda vännerna under en 
dag där svartsjuka, ilska och oro blandas 
med den härliga känsla att återfå en vän.
Medverkande: Annika From Borg och Sara Bexell. 
Regi: Ingalill Ellung 
Samarr: Alingsås teaterförening

4-5/3 Musik Direkt
Deltävling i Alingsås. Kom och lyssna 
på musiker mellan 13-21 år, soloakter 
eller band inom alla musikstilar.
Palladium. Samarr: KulturUngdom

22/4 UKM festival
Ung Kultur Möts är en festival med 
ungdomars kreativitet i fokus. Kom 
och titta på scenkonst och konst av 
yppersta klass i kulturhuset!  
Kl 18, scenen. 

Onsdagsarenan och  
SuperOnsdagar
Varje onsdag flyttar Arena Elva in på 
kulturhuset! Kom och umgås, läs bra 
tidningar och böcker. Arbeta med 
fritt skapande utifrån egna idéer i den 
öppna ateljén, testa att stå på scen 
med mera. Onsdagar kl 15-20 med 
start den 18/1 målgrupp: 16-25 år. 
På facebooksidan ”Onsdagsarenan 
på Alingsås Kulturhus” uppdaterar vi 
programmet inför varje gång.  
En Onsdagsarena i månaden har vi 
SuperOnsdag med särskilt tema, 
spännande gäster och show.  
Fri entré och alla unga är välkomna! 
 
1/2  Vad är sant?  
Hur framställer vi oss i sociala 
medier, stämmer det med hur vi 
egentligen mår? 
 
8/3 Retorik 
Lär dig diskutera, hålla tal och vad är 
egentligen härskarteknik? 
5/4 Serier 
Workshop med en serietecknare! 
Sminka dig som en 50-tals-serieruta 
och skapa nya kläder.
 

3/5 Mod 
När såg du någon senast, som stod 
upp för det hen tror på? Vardagsmod 
är allt från en enkel kommentar till 
fysisk handling eller civil kurage. MIA 
ungdomscafé gästar med workshop 
i ateljén. 

MIA ungdomscafé med  
Crafterwork på museet 
Cafékvällar av och med unga. 
Varje tillfälle har ett eget tema 
med workshop eller föredrag, och 
utifrån det skapar vi roliga saker 
tillsammans.  
Onsdagar 15/2, 15/3, 25/4 (obs 
tisdag), 3/5, kl 18-20, plan 4, 
museet. 
Håll utkik efter info om våra 
teman på vår uppdaterade 
Facebooksida ”MIA – Museet i 
Alingsås”  
www.facebook.com/MIAung-
domscafe

Bokcirkel: 13-16 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar 
och samtalar om stort och smått. 
Torsdagar 5/1, 2/2, 2/3, 6/4 och 
4/5, kl 15.30-17 på Unga vuxna 
avdelningen.
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@
alingsas.se, 
 

Bokcirkel: 16-18 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar 
och samtalar om stort och smått. 
Torsdag 5/1 övriga fredagar 3/2, 3/3, 
7/4 och 5/5, kl 15-17. 
Biblioteket, Unga vuxna avdelningen. 
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@
alingsas.se.

Anna Ahlund debuterade året 2016 med boken ”Du, bara”, som utspelar 
sig i Uppsala och kretsar kring dess 4 karaktärer. En bok som berör, är rolig, 
spännande och mycket mer. Anna  berättar om sin bok, läser lite ur den, talar 
om sin skrivprocess samt tar emot frågor från publiken. 
Scenen, kl 15-16.

12/6 -15/6 Bok-kollo 13-16 år
Härsjösand, Härryda
På bok-kollot pratar vi om de böcker som vi gillar, tipsar om böcker, äter 
god mat, leker lekar, håller i workshops, grillar, badar och så klart ett 
författarbesök. Här får ni med litteraturintresse en chans att att lära känna 
varandra, ni får även chansen att fråga en etablerad författare alla de 
frågor som ni kan ha kring författarskapet och publicering. Begränsat antal 
platser. Ingen avgift. Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se 

25/4 Artisten och bloggaren 
Viktor Frisk gästar MIA ung-
domscafé och Unga vuxna! 

Viktor Frisk, modebloggare, musiker och 
nu debutantförfattare till boken ”Min 
superkraft: Så lever jag mitt bästa liv 
med ADHD”. Frisk berättar om hur han 
lever med sin ADHD, hur hans barndom 
såg ut, hans inre frustrationer, tvivel och 
skuldkänslor. Men boken beskriver även 
allt positivt som Frisk upplevt med hjälp 
av sina erfarenheter och hur han nu 
använder sin ADHD som en superkraft. 
Palladium, kl 17, 12-25 år, fri entré.  
Samarr: Akademibokhandeln i Alingsås

Historietorsdagar

21/4 Författarbesök: 
Anna Ahlund 20/3 Föredrag Gellert Tamas

Författaren, journalisten och dokumentär-

filmaren Gellert Tamas berättar bland annat 

om sin senaste bok “Det svenska hatet”.

Hans böcker och filmer har ofta skapat 

debatt och belönats med mängder av priser 

både i Sverige och internationellt.

Information 0322 616 090. 

Arr: Alingsås Kulturhus, Akademibokhandeln, 

Integrationsenheten, och Studiefrämjandet.

Scenen kl 18.30


