
Biljettbokning:
alingsaskulturhus.se 
eventim.se och i Alingsås Kulturhus reception

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

Information 616 090, 616 596, 616 595 
Fri entré om inget annat anges.

Alingsås bibliotek 
Södra Ringgatan 3, 0322–616 600 

Alingsås museum 
Lilla Torget 1, 0322 616 595 
Alingsås museum håller stängt till den 7 oktober. 
Då öppnas den nya, spännande utställningen: 
Hem – Alingsås som hem, då och nu.

Alingsås konsthall 
Södra Ringgatan 3, 0322–616 609

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 hösten. Begränsat antal platser till föreställnin-
garna, gratis biljett hämtas på museet eller Kulturhuset.

7/10 Kom till-baka! 
 
Museet kl 10
Invigning av museets nya utställning Hem – Alingsås som hem, då och 
nu. Kulturskolan saluterar med fanfar och dansuppvisning och besökarna 
välkomnas hem.

Bibliotekets barnavdelning kl 10-15
Klurigheter, knep och knåp...

Konsthallen/Ateljén kl 10-13
Kom tillbaka till vår konstutställning och inspireras. Baka sedan med oss i 
vår kreativa ateljé som förvandlas till bakstuga.

Konsthallen kl 10-15
Workshop: vad är det som finns innanför dörren? Är det fullproppat med 
saker som i konsthallens utställning? Eller din egen sagovärld? Inspireras 
av konsthallens utställning Rumsligheter och andra hemligheter och skapa 
din egen portal som leder dig dit du vill.

Lilla scenen kl 10.30 
Sagostund med Lena med lådan. Välkomna tillbaka. Det vore allt gott med 
en kaka – baka, baka liten kaka. Välkommen till-baka.

Museet kl 11.15
Familjevisning av utställningen: Hem – Alingsås som hem, då och nu.

Museet kl 12 och kl 14
Ah Hallo Bebis, en mysig föreställning för dig som är mellan 6 och 18 
månader. I denna värld finns dans, glada färger, spännande ljud och det 
spelas på vatten, dansas på mjuka täcken, man sjunger och gör musik med 
mjuka tandborstar.
Medverkande: 2 dansare och 1 musiker/Minna Krook Dans.

Museet kl 13.15 och kl 15.15
Hur liten kan en människa bli för att leva i ett dockskåp? Tillsammans bygger 
vi rum och personligheter för de som bor i Brunobananien. Workshop med 
konstnär och illustratör Camia PIA Pettersson.

16/9 Kom hem!
Bibliotekets barnavdelning kl 10-15 
Klurigheter, knep och knåp... 
 
Museiparken kl 10-13 
Kom och skapa hem för småkryp och bygg insektshotell med 
natursnoksledare Marie Sundvall. 
 
Lilla scenen kl 10.30 
Sagostund med Lena med lådan. Tänk om man skulle rymma hemi-
från – så läskigt! Ett sagoäventyr som tack och lov slutar i hemmets 
trygga vrå.

Konsthallen kl 11-13.30 
Har du någon gång byggt något riktigt coolt och smart? Konstnären 
Michael Johansson bygger underfundiga skulpturer av saker vi har 
runt omkring oss hemma. Kom och smygtitta när han bygger den 
nya utställningen Rumsligheter och andra hemligheter! 
 
Ateljén kl 11-13.30 
Pimpa din cykel i Bollywood-anda! Inspireras av sprakande färger 
och spännande material.  
Workshop-ledare: Konsthantverkare Negar Shekastehband.

Alingsås Kulturhus/Scenen kl 12 och kl 14 
Magiska dansteatern Drömfångaren, från 4 år. 
Flickan Leela har svårt att somna för hon är rädd varje kväll innan 
hon ska gå och lägga sig. På natten får hon plötsligt en gåva, en 
drömfångare. Leela börjar drömma mystiska glädjedrömmar och en 
dag får hon besök av drömfen!  
Medverkande: Anette Pooja, Ida Knapp Drougge/MYSK Indisk Dans 
& Magisk Teater i samarbete med World Dance Company.

Övrigt

Biblioterapi: Själ att läsa
Vill du genom litteraturen förstå livet och dig själv bättre?
Tillsammans läser vi och diskuterar skönlitteratur på ett visst tema, t ex att åldras, 
ensamhet, utanförskap, sorg och saknad eller något annat som gruppdeltagarna 
enas om. Biblioterapin leds av Rolf Hedberg, psykolog, och Liv Örneryd, biblio-
tekarie och socialpsykolog. Träffarna sker dagtid, varannan vecka under oktober 
- november. Alingsås Kulturhus, plan 3. Intresseanmälan och mer information 
liv.orneryd@alingsas.se. 

7/9 Kom Loss!
En mässa med tillgänglighet och delaktighet i fokus.
Möjligheter att prova på aktiviteter och lyssna på föreläsningar. 
Fri entré. Estrad Arena kl 10-19

18/9 ”Hör nu på go´ vänner”
Claes Hilliges, musiker och musiklärare
Ett program med hög igenkänningsfaktor om kompositörerna till Astrid 
Lindgrens filmmusik.
Alingsås Kulturhus /Scenen kl 18.30
Samarr: Bibliotekets vänner

20/9 Alingsås Teaterförening firar 50-års jubileum
En kväll att mingla med hedersgäster, se en historisk text- och bildkavalkad, lyss-
na till pianounderhållning, möta 28-fotad överraskning, få förtäring, samtala och 
skratta. Kvällen avlsutas med humorföreställningen: Osvajpade diamanter med 
Elina du Rietz och Lisa Lexfors. Jubileumsentré: 100 kr. 
Biljettförsäljning Lappat & Klart, Kungsgatan 37
Palladium kl 18. Samarr: Alingsås Teaterförening

Prova på teater och upplev teaterglädje
Amatörteaterföreningen Krönikespelet bjuder in till teaterworkshop. Upplev, spela 
och lek teater! Välkommen in i teaterns underbara värld. Inga förkunskaper krävs.
Torsdagar 21/9 och 23/11. Alingsås Kulturhus/Scenen kl 18.30-20.30

25/9 Författarbesök: Anna-Lena Lodenius
Journalisten och författaren gästar biblioteket för att tala om sin nya bok som 
släpps i november. ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist” 
bygger på ett antal berättelser om olika terrordåd, både historiskt och i nutid. 
Fri entré – biljetter hämtas en vecka innan programmet i Kulturhusets reception. 
Obs begränsat antal platser. 
Alingsås Kulturhus/Scenen kl 18.30 

Böcker till kaffet
Sitt ner med en kopp kaffe medan bibliotekets personal presenterar nyheter från 
årets bokutgivning. Start i oktober. Kaffe och kaka 10 kr. Onsdagar 4/10, 1/11, 
6/12 kl 11. Fri entré. Alingsås Kulturhus/Scenen

Alingsås Kulturhus - 
ett meröppet kulturhus

Program 
hösten 2017

25/11 Saker och ting
Bibliotekets barnavdelning kl 10-15
Klurigheter, knep och knåp...

Museet kl 10-15
”Gissa föremålet” - Gissningslekar med kluriga saker från våra samlingar. 
Bygg ditt eget vindspel i DIY-rummet!

Lilla scenen kl 10.30 
Sagostund med Lena med lådan. Världen är full av saker och ting. Stora och 
små, röda och blå. Någon växer sig riktigt stor. Ibland är saker och ting inte 
riktigt vad man tror.

Konsthallen kl 10-15
Prylbingo! Ta med vänner och familj och spela tillsammans.

Konsthallen kl 11.15
Familjevisning av utställningen Rumsligheter och andra hemligheter.

Museet kl 12 och kl 14
Mårten flyttar in - ett härligt dockäventyr för alla, både stora och små, från 2 -5 
år. Mårten flyttar in i sitt nya hem. Han går igenom alla bra saker som den förra 
familjen lämnat kvar! Vilken bra lampa, och vilken tjusig hylla. Men vad är det 
som låter - det är någon som gråter?
Av och med Mårten Hedman/Hedmans teater.

Sagostunder
Välkommen på sagostund för barn 3-6 år. Fredagar 8/9 – 1/12 (ej. v. 44), kl 10. 
Julsagostund 1/12, kom gärna utklädd till något juligt. 
Bibliotekets barnavdelning. 
Anmälan för förskolor: barnungabibliotek@alingsas.se

Bulleribus
Baby och förälder – tillsammans i rytmiklek. Bibliotekets barnavdelning bjuder in 
föräldrar att delta i en musik- och rytmikkurs. Barn 5-12 månader och 12-18
månader tillsammans med föräldrar. Ledare: Jenny Balkerud. Träff vid 5-6 tillfällen 
under hösten. Föranmälan, avgift och begränsat antal platser. 
Anmälan: www.medborgarskolan.se, sök på Bulleribus

Fredagsmys på Palladium
Tre fredagar kl 17 under hösten kan ni börja fredagsmyset med en 
familjeföreställning. Entré: 50 kr, eventim.se

29/9 Äta själv - ett självförtroendestärkande måltidsäventyr 
MolièreEnsemblen, 2-6 år, speltid 30 minuter 
Att äta själv kan vara svårt i början, tycker Lisa. Speciellt när köttbullarna 
rullar iväg och spagettin bokstavligen slingrar sig. När mjölken inte vill 
vara kvar i mjölkglaset. Och besticken som har helt andra planer än att 
hjälpa till att få maten i munnen. Middagen eskalerar i rena cirkusen men 
till slut lyckas Lisa likt en domptör tygla den ostyriga maten. 
Medverkande: Amanda Jansson och Thomas Eriksson 
Medarr: Alingsås Teaterförening

10/11 Tidsfördriv – med dragspel, trumpet och akrobatik 
Kompani Kläng, 3-9 år, speltid 30 minuter 
En föreställning om leken som försvann. Vart tog den vägen? Var det 
någon som stal den? Fantasin börjar bubbla, musiken hjälper till och 
överraskningarna får akrobatiken att stå på huvudet i sökande efter 
leken i lådan. 
Medverkande: Niklas Barnö, Love Meyerson, Britta Wålstedt, Signe 
Veinholdt

8/12 Det stora äventyret 
Teater Jaguar, 5-9 år, speltid cirka 35 minuter 
I fantasin kan vi vara vad som helst och vi kan resa vart vi vill. I fantasins 
värld finns inga gränser. Där kan en flykt bli ett äventyr. Följ med på en 
resa där vägen kantas av farligheter, roligheter och vänskap. 
Regi: Ika Nord 
Medverkande: Louise Juliusson, Torben Sigelius Kulin, Emil Klingvall, 
Viktoria Folkesson

Bokklubben 10-12 år
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den bok vi alla läst, 
tipsar varandra om bra böcker och fikar. Torsdagarna 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 
Alingsås Kulturhus/Biblioteket plan 3. Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 12-14 år
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den bok vi alla läst, 
tipsar varandra om bra böcker och fikar. Torsdagarna 7/9, 5/10, 2/11, 30/11  
Alingsås Kulturhus/Biblioteket 
plan 3. Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Reservation för eventuella ändringar



Utställningar

Historietorsdagar kl 18-19

Filmrulle med krubbUnga

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 och 
bokas senast måndag innan filmvisning. Entré: 160 kr, bara film 80 kr. Biljet-
ter bokas på eventim.se och från kl 17.15 på Palladium visningsdagen. 
Information 0322 616364, 616595 
Medarr: Restaurang Amvrosia
  
13/9 Vad döljer du för mig?
Regi: Paolo Genovese, Italien, 2017, speltid 97 minuter
En varm sommarkväll samlas ett antal par och singlar för att avnjuta en god 
middag tillsammans. Plötsligt får en av dem idén att testa ett socialt expe-
riment. De ska alla lägga upp sina mobiltelefoner på bordet, varefter alla får 
ta del av samtliga samtal och sms som dyker upp under kvällen! Efter livliga 
diskussioner går slutligen alla med på att delta i leken, som snart visar sig 
bli en vådlig rysk roulette – med deras egna hemligheter som högsta insats. 
Filmen var förra årets allra största italienska publiksuccé på bio.

4/10 Souvenir
Regi: Bavo Defurne, Belgien, 2017, speltid 90 minuter
En gång i tiden var Liliane känd under artistnamnet LAURA. 
Laura var en sångstjärna på uppgång som nådde sin karriärs höjdpunkt när 
hon kom tvåa efter ABBA i Eurovision Song Contest 1974 med sin pärla ”Sou-
venir”.  Idag är hon bortglömd, och alla tecken på framgång är som bortflugna 
där hon står vid det löpande bandet på en konservfabrik. Men när Jean, en 21-
årig boxare, börjar på fabriken får hennes tråkiga liv en intressant vändning. 
Han blir förälskad i Liliane och övertygar henne att hon borde återvända till 
scenen och börja sjunga igen. En förtjusande och alldeles underbar feelgood 
film där Isabelle Huppert fullkomligt briljerar.

22/11 Ta hand om mamma
Regi: Behnam Behzadi, Iran, 2017, speltid 84 minuter
Niloofar är en kvinna i 30-årsåldern som driver ett skrädderi samtidigt som 
hon tar hand om sin gamla mamma. När luftföroreningarna i Teheran stiger 
långt över gränsnivåerna anser läkarna att mamman av hälsoskäl måste 
lämna staden. Niloofars bröder tar för givet att det är hon som ska lämna 
allt och följa med mamman till landet. Det betyder att hon måste stänga sin 
butik och dessutom lägga ner en spirande kärlekshistoria. Efter visningen: 
Eftersnack - tala liv, tala film.

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

19/10 Liv och öden i Ödenäs på 1900-talet
Karin Johansson, teologie doktor och författare

16/11 Norsesund – en berättelse i ord och bild
Gösta Sandberg, fotograf och före detta intendent på Alingsås museum

14/12 I spåren efter stadens bortglömda arkitekt
Om stadsingenjören och stadsbyggmästaren S E Bengtsons liv och gärning i det 
tidiga 1900-talets Alingsås.
Simon Waern, bebyggelseantikvarie

- 9/9 Your Voice
Vad har du att säga? Vem lyssnar? I ett hårdnande 
samhällsklimat samlar Alingsås konsthall krafterna med 
fyra intressanta konstverk som alla handlar om civilkurage 
och yttrandefrihet. 
Undersök var dina gränser går och låt modet växa.
Medverkande konstnärer: Susanna Arwin, Boys Crew, Klas 
Eriksson, Linda Tedsdotter och Carl Michael von Hausswolff. 
Alingsås konsthall

23/9 - 13/1 2018 Rumsligheter och andra hemligheter
Konstnären Michael Johansson släpper loss både humor och leklust med 
sina underfundiga skulpturer gjorda av vardagliga saker vi har runt omkring 
oss hemma. Kylskåp, dammsugare, ölbackar, pallar, högtalare, matlådor och 
köksredskap men även traktorer, husvagnar och bilar fogas samman med milli-
meterprecision till små och stora skulpturer. Föremålen i verken kommer oftast 
från loppisar och har levt skiftande liv på skilda platser med olika människor. De 
okända berättelserna bakom föremålen och de minnen, tankar och känslor som 
de väcker hos besökaren ger verken kraft och betydelse. Och kanske ser du 
vanliga, välbekanta saker på ett helt nytt sätt.  
Vernissage Alingsås konsthall 23/9 kl 13

7/10 – 2020 Hem - Alingsås som hem, då och nu.
Alingsås museum öppnar ny utställning kl 10 i samband med vår Familjelördag 
och Kulturnatta. 
Hur har människor idag och genom tiderna tänkt och känt om Alingsås som 
hem? Vad har krävts för att komma hit, stanna kvar eller lämna? Vad krävs för 
att vi ska känna oss som hemma? Vad krävs för att lämna sitt hem och vad 
driver oss att hitta ett nytt? Med hundratals föremål och bilder, statistik, fakta 
och framförallt människors egna berättelser, får du reda på hur vi hittat, eller inte 
hittat, vårt hem i Alingsås de senaste 400 åren fram till idag.

Bokcirkel: 13-16 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar och samtalar om stort och smått.  
Torsdagar 7/9, 5/10, 3/11 (Harry Potter-kväll) och 7/12, kl 15.30-17 i 
Unga vuxna avdelningen, Alingsås Kulturhus/Biblioteket. 
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se,

Bokcirkel: 16-18 år
Vi läser gemensamma böcker, fikar och samtalar om stort och smått. 
Fredagar 8/9, 6/10, 3/11 (Harry Potter-kväll) och  8/12, kl 15 -17 i 
Alingsås Kulturhus/Unga vuxna avdelningen. 
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se

6/9 Värsta Boken!
Värsta boken är tillbaka! Här får alla alingsåsare mellan 13-25 år en gratis 
bok av biblioteket. På dagen kan ni fråga Unga vuxna bibliotekarien frågor 
om böckerna ni har att välja på, prata böcker ni gillar/inte gillar, fråga om 
bok-tips. Kom så snart ni kan på dagen, då kommer ni ha fler böcker att 
välja mellan. Böckerna går åt snabbt. 
Alingsås Kulturhus/Unga vuxna avdelningen, kl 10 -15.30.  
Info: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se, 

27/11 ” Nomadplaneten”
Författaren Emanuel Blume berättar om sin självutgivna bok 
”Nomadplaneten”, den första svenska sci-fi boken på många år. Kom 
och lyssna till Emanuel när han talar om vad sci-fi är för något, vad boken 
handlar om, astronomi och hur jorden kan tänkas se ut om 100 år med 
mera. Biljetter hämtas i Kulturhusets reception veckan innan besöket. 
Alingsås Kulturhus/Unga Vuxna avdelningen kl 18-19. 
Ålder: gymnasiet och uppåt

Kreativt ungdomscafé + workshop (med vissa undantag på Kulturhuset)
Onsdagar 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 1/11
höstlovsworkshop med Ikkan, 6/12 
Cafékvällar av och med unga. Varje tillfälle har ett eget tema med 
workshop eller föredrag, och utifrån det skapar vi roliga saker tillsammans 
med gratis fika. I samarbete med Alingsås bibliotek, Hälsonavet, 
Integrationsavdelningen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Håll utkik efter info om våra teman på vår uppdaterade Facebooksida 
”Kreativt ungdomscafé - Alingsås museum” www.facebook.com/
KreativtUngdomscafe/ Museet, plan 4 kl 16-19.

22/11 Höstens stora SuperOnsdag
Arena Elva flyttar in på Kulturhuset och bjuder på spännande gäster, 
workshops och show. Kom och umgås, läs bra tidningar och böcker. 
Arbeta med fritt skapande utifrån egna idéer i den öppna ateljén, testa att 
stå på scen, eller skapa själv det du tycker, tänker och vill. 
Fri entré och alla är välkomna. Mer info i separat program! 
Alingsås Kulturhus, kl 17-21.

Läslov/Höstlov
28/10-3/11 Läslovstema: Mystik och magi - gå på mystisk vandring i 
Alingsås Kulturhus/ Biblioteket kl 11. 

28/10-3/11 Legohavet
I utställningen Rumsligheter och andra hemligheter har konstnären Michael 
Johansson släppt loss både humor och leklust och gjort underfundiga skulp-
turer av saker vi har runt omkring oss hemma. Radioapparater, dammsug-
are, kylskåp, telefoner med mera passas ihop med centimeterprecision till 
nya former. Under höstlovet finns ett legohav i utställningen, där barn, unga 
vuxna och gamla barn har möjlighet att utforska sin egen inneboende krea-
tivitet: bygg och passa ihop tusentals olika delar till något helt nytt – fantasin 
är den enda barriären! Alingsås konsthall. Samarr: Studiefrämjandet

28/10-3/11 Legoutmaningen
Under veckan arrangerar Studiefrämjandet och Sverok Legoutmaningar. Det 
gäller att, på tid, bygga kreativa legoverk efter olika teman. Verken kom-
mer att bedömas av en publik jury och vinnarens verk ställs ut i konsthal-
len. Förutom egoboost, evig ära och berömmelse får vinnarna ett litet pris.  
Alingsås konsthall. Samarr: Studiefrämjandet

28/10 Upplev historien! 
Trots att romarriket aldrig nådde till vår del av landet, så har det påverkat hur 
vi lever här i Alingsås idag. Är du nyfiken på att åka med 2000 år tillbaka i 
tiden och se hur en fullt utrustad legionär verkligen såg ut och levde? Nu slår 
en grupp legionärer upp sitt tält i Museiparken och du får se legionärernas 
exercis, pröva på lägerlivet, kasta spjut och göra din egen mantel att ta med 
hem. Kom och träffa oss och upplev en del av historien!
Museet kl 11-15. Samarr: Studiefrämjandet och Cohors ll Cimbria, en 
skandinavisk reenactment grupp som visar den Romerska armén och livet 
i antikens Rom. 

28/10-3/11 Gör din egen mantel 
På ett enkelt sätt gör du din egen mantel. Du bestämmer om den blir 
likadan som de romerska legionärernas, en magisk trollkarlsmantel, en 
älvas vingar, en glittrande prinsessas eller superhjältens mantel. Material 
och hjälp med hur du gör står vi för. Museet, under museets öppettider.

30/10, 2-3/11 Stick-café 
Alla stick-sugna är välkomna att fika och handarbeta tillsammans. 
Medborgarskolan håller i trådarna! Alingsås Kulturhus kl 15-18

31/10 – 1/11 Urban Scrap - Alingsås 
Titta förbi och var med i vårt samverkanskonstverk! Under ledning av 
Michaela Holmdahl och Michael Helander - redesigners inom hållbart 
återbruk - skapar vi ett konstverk på plats. Av hittade objekt och bort-
slängt material i närområdet, och med inspiration från “assemblage art” 
(sammansatt konst), skapar vi en nutida tidskapsel om folk och platser i 
Alingsås. Vi passar på att titta på utställningen i konsthallen, med skulp-
turer byggda av saker från olika hem i Alingsås. Ta gärna med dig små, 
funna objekt hemifrån eller från jobbet. Alingsås Kulturhus, kl 11-15. 
Samarr: reCreate Design Co och Studiefrämjandet

26/10 Framtidsspaning:  
alternativa sätt att leva och bo 
Hur påverkar en framtid med en radikal minskning av planetens 
resurser hur vi lever och bor? Pernilla Hagbert, doktorand vid 
Chalmers och gästdoktorand vid KTH, undersöker i sin forskning 
det hållbara hemmet. Här presenterar hon några alternativa bilder 
av hur vi kan leva och bo i framtiden. Pernilla Hagbert medverkar 
även i museets utställning Hem – Alingsås  som hem, då och nu. 
Museet plan 4, kl 18-19. 
Samarr: Folkuniversitetet

7/10 Kulturnatta 
Årets Kulturnatta bjuder på Björn Ranelid, öppning av nya, 
stora utställningen i museet, My Little Allsång med artisten 
Josefin ”Finito” Johansson, dans, musik, poesi, öppna 
ateljéer, överraskningar och mycket mera! 
Se separat program för Kulturnatta.

1/11- 30/11 Workshop med Ikkan
Start på onsdag 1/11 kl 15-18, därefter torsdagar och måndagar 2/11, 6/11, 9/11, 
13/11, 16/11, 20/11, 23/11 kl 16-18.
Smyckeskonstnären Ikkan vill samarbeta med er som är mellan 13-30 år och 
tillsammans arbeta med civilkurage, för att skapa historier och ett ryggsmycke. 
Workshop två gånger i veckan under november. Avslutande utställning i Alingsås 
museum 30/11 – 2/1 2018.
Ett smycke/ konst som ni tillsammans har skapat!  Alingsås Kulturhus/Ateljén. 
Info: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se

12/10 Svenska uttryck
Svenska språket rymmer många målande och roliga uttryck, som att kas-
ta in handduken, lägga rabarber på något och sopa något under mattan. 
Men hur kommer det sig egentligen att vi säger så och hur använder vi 
dessa uttryck idag?
Emma Sköldberg, docent i nordiska språk, institutionen för svenska språ-
ket vid Göteborgs universitet. Alingsås Kulturhus/Scenen kl 10 -11.30
Samarr: Senioruniversitetet och Folkuniversitetet

12/10 ”Påven som kom ner på jorden”
Kristina Kappelin, journalist och författare
Den rafflande historien om nuvarande påven Franciskus som tagit strid 
mot mäktiga krafter.
Alingsås Kulturhus/Scenen kl 18.30
Samarr: Alingsås Humanistiska Förbund

Föreningen Krönikespelet sätter upp folklustspelet Söderkåkar
Palladium. Premiär 21/10 övriga speldagar 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 
2/11, 3/11, 4/11.
Biljetter Alingsås Turistbyrå 0322 616 200 och Ticketmaster.se.

23/10 Högst personligt - om 30 år i litteraturens tjänst som Pippi och 
litteraturtant
Maud Svahn, bibliotekarie, Alingsås kulturhus/Scenen kl 18.30 
Samarr: Bibliotekets vänner

9/11 ”Boken var bättre” – om vad som händer när boken blir film
Om du ser tre svenska filmer på ett år kommer en av dem bygga på ett 
annat verk, oftast på en bok. Och den lockar i snitt dubbelt så många bio-
besökare som de andra. Men det är bara en viss typ av böcker som når 
filmduken. Filmkritikern och radiojournalisten Emma Engström fördjupar sig 
i vilka böcker som blir film och vänder och vrider på frågan är boken bättre? 
Alingsås Kulturhus/Scenen kl 18.30. Samarr: Bibliotekets vänner

11/11 Arkivens dag 
Alingsås museum presenterar sina samlingar.  
Se annons och hemsida för mer information.

13/11 Prinsessjympa med Birgitta/Riksteatern
Koreografen Carl Olof Berg inbjuder till föreställningen och berättar om 
projektet Hemma hos dig med Carl Olof!  
Fri entré. Alingsås Kulturhus/Scenen kl 18

14/11 -17/11 Låna en koreograf - Riksteatern
Carl Olof Berg längtade efter ett närmare möte med publiken, och ett 
intimt och lustfyllt sammanhang vilket ledde till hemlånsprojektet Hemma 
hos dig med Carl Olof Berg. Mot att man bjuder på kaffe och tar ett foto 
av Carl Olof får man en föreställning framförd i sitt hem. Man väljer mellan 
tre korta föreställningar: En guidad visning i slutna manliga rum, Ett me-
lankoliskt popquiz med ostämt piano eller Prinsessjympa. Personen som 
bokar kan göra det själv eller bjuda hem så många som han eller hon vill.
Utlån och bokning på Alingsås bibliotek kl 12-15 eller ring 0769/454444. 
Hembesök 2/dag mellan kl 15-20 efter överenskommelse under perioden 
14/11-17/11.
Samarr: Alingsås Teaterförening

16/11 Elda under din vrede - med poesin som politiskt redskap
I alla tider har poesi fyllt viktiga politiska funktioner. Ingrid Sjöstrands 
”Elda under din vrede” från 1979 är ett exempel på en politisk dikt som 
ständigt använts av rörelser engagerade i kvinno-, freds- och miljöfrågor. 
Vad är det som gör dikt som denna så användbar i rörelsernas kamp för 
ett bättre samhälle? Medverkande: Carina Agnesdotter, filosofie doktor i 
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.  
Alingsås Kulturhus/Biblioteket kl 10 -11.30
Samarr: Senioruniversitet och Folkuniversitetet

30/11 Skönlitteratur som medicin?
Kan man läsa sig frisk? Vilken litteratur ska man i så fall välja? Och hur 
fungerar den läkande läsningen? Medverkande: Cecilia Pettersson, filoso-
fie doktor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet.  
Alingsås Kulturhus/Biblioteket kl 10 -11.30
Samarr: Senioruniversitetet och Folkuniversitetet
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