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Konstnärssamtal 
• 20/9 kl 17:30 
Jan Stigland berättar om den aktuella utställningen.  

Vem skriver manus till mitt liv?
• 18/10 kl 17:30
Om existens, mening och konst. Ola Sigurdson, professor i 
tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

En förtrollad värld
• 29/11 kl 17:30  
Förmoderna föreställningar om världen. Göran Malmstedt, 
professor i historia vid Göteborgs universitet.

Slow Art
• 20/12 kl 17:30
Vi stänger ute julstressen och betraktar Jan Stiglands utställ-
ning i lugn tystnad under ca 20 minuter. Därefter samtalar vi 
över en fika och utbyter tankar och reflektioner kring upp-
levelsen. Max 20 deltagare, biljetter hämtas i Kulturhusets 
reception 13/12.

M/S Antropos
– en interstellär flaskpost
• 8/9–12/1
• Konsthallen, fri entré

Konstnären Jan Stigland ställer ut en skulpturinstallation för 
rymdbruk som berättar om hur vi fungerar och vad vi kan 
tänkas tro om våra liv och vår omvärld.

Utställningar

Skriv ditt meddelande till rymden och lägg i vår flaskpost!



Hem – Alingsås som hem,
då och nu.
• Pågående utställning till 2020
• Museet

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 behövs för att vi ska känna oss 
som hemma? 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.
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Synvillor
• 28/9–3/11
• Torsdag, fredag och lördag kl 18–20
• Museet plan 4, fri entré

En synvilla (eller ”optisk illusion”) ger ett synintryck som inte 
stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment 
och bilder och förundras över hur ”fel” vi kan se! I samarbete 
med Chalmers tekniska högskola, KomTek Alingsås och 
Alingsås Energi.

Foto: P-O Nilsson
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Välkomna till roliga upplevelser för hela familjen tre lördagar 
kl 10–16 under hösten. Begränsat antal platser till föreställ-
ningarna, gratis biljett hämtas på Museet eller Kulturhuset.

Föreställning: Mama Gumbos värld
• kl 12 och kl 14 Museet, plan 4. Från 3 år
• Floid Gumbo med musiker 
Mama Gumbos värld är en skön värld, en grön och brun 
och lite galen värld. I Mama Gumbos värld ryms både det 
roliga och jobbiga i livet. I musik, dans och berättelser 
gestaltas varma värderingar med stor igenkänning. Pjäsen 
är uppbyggd kring afrikanska ordspråk.

Har du ett ordspråk?
• kl 10–14 Museet plan 3, DIY-rummet
Viktiga ord som du tycker borde läsas varje dag syns ännu 
bättre på en väggbonad! Här finns garn och tyg – men även 
textilpennor för den som har bråttom. 

Sagostund med Lena med lådan
• kl 10:30 Biblioteket, Lilla scenen

22/9 Rätt att uttrycka sig
Rätten att uttrycka sig med bild och ord
• kl 11–13 Biblioteket, 6–10 år
Skriv och illustrera tillsammans med översättare och 
illustratör Sofia Hysing.

Skulptur-workshop
• kl 11–14 Kulturhusets ateljé  
Inspireras i konsthallen – bygg i ateljén. Bygge av papier-
marchéskulpturer som pågår under höstens tre familjelördagar.
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Familjelördagar
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27/10 Alla barns lika värde
Rita och berätta. En dag i livet – hur lever du? 
• kl 10–14 Bibliotekets barnavdelning

Skulptur-workshop
• kl 11–14 Kulturhusets ateljé  
Fortsättning från den 22/9, du är välkommen även om du inte 
var med förra gången!

Sagostund med Lena med lådan
• kl 10:30 Biblioteket, Lilla scenen

Synvillor 
• kl 10–16 Museet plan 4
En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En 
synvilla (eller ”optisk illusion”) ger ett synintryck som inte 
stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment och 
bilder och förundras över hur ”fel” vi kan se! Samarr: Chalmers 
tekniska högskola, KomTek Alingsås och Alingsås Energi.

Konstverk från Anderna 
• kl 10–14 Museet plan 3, DIY-rummet
Kom och gör en “Ojo de dios”-amulett. ”Ojo de dios” är ett 
ceremoniellt föremål som används av olika indianfolk i 
Nord-, Central- och Sydamerika sedan urminnes tider.
Under workshopen får du lära dig att tillverka en amulett och 
du kommer också att få höra några historier om amulettens 
betydelse bland olika folkgrupper. 

Familjevisning av utställningen i konsthallen 
• kl 12 Konsthallen 
Jan Stiglands utställning är full av figurer som lever i sin egen 
värld och hittar på olika saker, vi tittar runt och pratar om det vi 
ser – kanske blir det till en saga?

Ticken Tocken TAKK... ticken tut vem tittar ut?
• kl 11 och 13 Kulturhuset Stora scenen  
• Big Wind, från 3 år
• Speltid ca. 40 minuter 
Lekfull, fantasieggande musikföreställning med tecken som 
stöd. Cilla Klein och cellisten Mats Lindberg leder barnen in i 
en fantasivärld av djur, rim, rörelser och tecken. Är det Rustan 
råtta som ville snö skotta eller det arga biet Siv? Nej, nu var 
det dags för myran Märta med sin gröna ärta å Ticken Tocken 
Tupp där dyker en mullvad upp. Ett stim av rim simmar över 
scenen och den frusna måsen kommer loss med benen.



24/11 Rätt till lek
Spela roliga spel
• kl 10–14 Bibliotekets barnavdelning  

Sagostund med Lena med lådan
• kl 10:30 Biblioteket Lilla scenen

Skulptur-workshop
• kl 11–14 Kulturhusets ateljé 
Fortsättning från 22/9 och den 27/10.

Föreställning: Lova! sa Smulan
• kl 12 och kl 14, Museet plan 4 
• Teater Kurage. 3–6 år 
• Speltid 30 minuter
Lova! säger Smulan. Men många gånger håller inte Pappa 
vad han lovat. Som när han lovar Smulan att hon ska få pre-
cis det hon önskar i affären. Men så får hon inte den röda 
soffan hon vill ha. Eller som när han lovar att gunghästen i 
väntrummet hos doktorn är Smulans alldeles egen. Men när 
hon kommer dit så gungar en annan pojke på den.
Teatern spelas på svenska och arabiska.
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Lekfull visning av museets utställning HEM
• kl 11 Museet plan 1, från 4 år
Vad gömmer sig i museets vinklar och vrår? En upptäckts-
färd med alla sinnen för den om vill veta lite mer om det vi 
ser i utställningen.

Bygg en leksak i återvunnet material
• kl 10–14 Museet plan 3, DIY-rummet 
Tillsammans med Cecilia Kleväng från KomTek bygger vi 
om gamla grejer till nya leksaker.

Arrangeras 
i samarbete 

med:



7/9 Sagan om den lilla farbrorn
• Boulevardteatern, 4–8 år 
• Speltid 40 minuter

Den lilla farbrorn är mycket ensam. Ingen besvarar hans 
hälsningar på gatan, ingen ser honom ens. Ingen kommer 
på besök. En dag får han en idé. Han ska efterlysa en vän! 
Överallt sätter han upp lappar. Men ingen kommer. Så en 
dag dyker det plötsligt upp en hund som nosar nyfiket kring 
farbrorns hus. Trevande och försiktigt närmar de sig varan-
dra. En saga om ensamhet, vänskap och svartsjuka berät-
tad med stor ömsinthet, allvar och humor. Gustav Lundkvist, 
Isabell Ström och musiker Elinne Leandersson. 
Regi: Roger Westberg.

19/10 Stora Lilla
• Musikteater Jag är här nu!, från 3 år 
• Speltid 40 minuter

Stora Lilla bor med sin mamma. Mamma är den stora och 
Stora Lilla är den lilla – oftast. Men vad betyder stor? Och 
vad betyder liten? Ibland känner jag mig stor och ibland 
liten. Är jag liten eller stor? Hur länge är man liten? Går det 
över när man blir stor? Så undrar föreställningens huvud-
person Stora Lilla. Musikteater Jag är här nu! fortsätter att 
vända och vrida på normer och konventioner och vems 
berättelse vi lyssnar till. Regi: Viktoria Folkesson och Musik-
teater Jag är här nu! Scenografi: Bonthrop

9/11 Vilja växa
• Embla dans och teater, 3–6 år 
• Speltid 30 minuter + 15 minuter samtal

I Vilja växa får vi följa med från frö till fullt blommande 
trädgård! Där träffar vi de mest förunderliga individer – gal-
na fåglar och kluriga växare. Vi upplever åskväder, kom-
post-begravningar och sprakande lysmaskdisco.
Medverkande: Anna Wennerbeck och Harriet Olsson
Regi: Kristin Rode. Samarr: Alingsås teaterförening. 
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Tre fredagar kl 17 under hösten kan ni börja fredagsmyset 
med en familjeföreställning. Entré: 50 kr, biljetter köps på 
Kulturhuset eller på Palladium föreställningsdagen. 

Fredagsmys
– På Palladium



Böcker till kaffet
• Onsdagar 3/10, 7/11 och 5/12 kl 11
• Kulturhuset stora scenen, fri entré

16 17

Böcker & läsning

Sagostunder
• Fredagar 28/9–30/11
• kl 10:30–11, Bibliotekets barnavdelning 
• För barn 3–6 år

Välkommen in i sagornas värld. Barnbibliotekarierna bjuder 
på berättelser och en och annan sång och ramsa. 
Julsagostund 30/11, kom gärna utklädd till något juligt. Som 
förskola behöver ni anmäla er om ni vill komma, max 5 barn/
avdelning och tillfälle. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 13–16 år
• Torsdagarna 13/9, 11/10, 15/11, 13/12
• kl 15:30–16:30, Biblioteket Unga Vuxna-avdelningen, plan -1 

Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den 
bok vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokklubben 16–19+ år
• Torsdagarna 20/9, 18/10, 22/11, 20/12 
• kl 17–18, Biblioteket Unga Vuxna-avdelningen, plan -1

Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den 
bok vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bokcirkelkassar
För åldrarna 10–12 år eller 13–17 år. I bokcirkelkassen finns 
6 böcker av samma titel med tillhörande diskussionsfrågor. 
Välj bland flera titlar. Lånetid 6 veckor, ej omlån. 

Bokklubben 10–12 år
• Torsdagarna 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 
• kl 15:30–16:30, Biblioteket våning 3

Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten och diskuterar den 
bok vi alla läst, tipsar varandra om bra böcker och fikar. 
Anmälan: barnungabibliotek@alingsas.se

Bibliotekets personal bjuder på 
sina bästa boktips medan du fikar. 
Kaffe och kaka 10 kr.

Språkcafé – Träna din svenska
• Kulturhuset, Tisdagar kl 17–19

Datum: 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 16/10, 23/10, 6/11, 
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12. Vi bjuder på fika! 
Samarr: Röda Korset.
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Höstlov

Samiskt hantverk – Sámi Duodji 
• Torsdag & fredag kl 9:30
• Kulturhusets ateljé, från 9 år (yngre barn i vuxens sällskap)

Vi kommer att skapa och slöjda ett samiskt Tennarmband, 
Ditnie Barkoe. Tenntråd är ett viktigt material som används 
i den traditionella slöjden. Barnen får följa med in i det 
heligaste och magiska i den samiska kulturen. Vi slöjdar 
och får lära om den äldre slöjdkonsten och hur denna heliga 
metallen tenntråden är den enda metallen som behandlas 
och bearbetats av samerna historiskt. Workshopen är ca 3-4 
timmar. Vi bjuder på fika. Föranmälan: evenemang@alingsas.se

Harry Potter – en magisk trekamp
• Måndag–torsdag kl 11–12
• Alingsås bibliotek, ålder 9–12 år

Kom gärna utklädd! Begränsat antal platser. Anmälan krävs, 
senast vardagen innan kl 16 till: barnungabibliotek@alingsas.se

Sagostund
med mys&rys-tema

Fler aktiviteter kommer! 
mer info på kulturhuset.se

KONSTiga dagar
• Måndag & tisdag kl 13–15:30
• Kulturhusets ateljé, från 9 år

Vi börjar med att titta på utställningen i konsthallen och 
inspireras av Jan Stiglands skulpturvärld. På denna tvåda-
gars-aktivitet kan du välja att bygga med papier marché 
eller måla med akryl - sådana material som behöver längre 
torktid. Begränsat antal, föranmälan: ylva.sillen@alingsas.se

v. 4429/10–2/11

Gå Harry Potter-tipspromenad 

hela veckan! Kulturhuset & Biblioteket

Fredag kl 10:30
Bibliotekets barn-avdelning

Favorit i repris!



Filmrulle med krubb

Filmvisningarna startar kl 18:30. Mat som anknyter till 
filmens tema eller land serveras kl 17:30. Förköp krävs för 
mat och film senast måndag samma vecka. Mat & film 160 
kr, endast film 80 kr. Biljetter förköps på kulturhuset.

5/9 På Chesil Beach
• Regi: Dominic Cooke, England
• Speltid: 110 minuter
• Från 7 år

Edward och Florence är som gjorda för varandra. De kom-
mer visserligen från olika klasser och bakgrunder, men det 
spelar ingen roll – allt faller på plats när de är tillsammans.
Debuterande Dominic Cooke har gjort en hjärtekrossan-
de, vacker, varm och sorglig film. Saoirse Ronan och Billy 
Howle briljerar i denna adaption av Ian McEwans roman om 
ett ungt par i början av 60-talet.

7/11 Charmören
• Regi: Milad Alami, Danmark
• Speltid: 100 minuter
• Från 11 år

Iranska Esmail håller på att bli utvisad från Danmark och 
kämpar desperat för att få stanna i landet. Strategin är att 
hänga på barer i hopp om att hitta en dansk kvinna att gifta 
sig med. Tiden börjar rinna ut och ouppklarade händelser 
från det förflutna är honom hack i häl. Charmören har vunnit 
flertalet priser på festivaler runt om i världen, bland annat Dragon 
Award för bästa nordiska film på Göteborgs Filmfestival 2018

10/10 Tredje Mordet
• Regi: Hirokazu Kore-eda, Japan
• Speltid: 124 minuter 
• Från 11 år

För 30 år sedan dömdes Misumi för mord och avtjänade 
ett långt fängelsestraff. Nu står han inför rätta för ännu ett 
brutalt rånmord där en fällande dom betyder dödsstraff.
Advokaten Shigemori är medveten om att hans chanser att 
vinna målet är närmast obefintliga. En lika stämningsfylld 
som gåtfull pusseldeckare signerad japanske mästaren 
Hirokazu Kore-eda.
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– På Palladium



Historietorsdagar

Föredrag om kulturhistoriska ämnen som berör Alingsås 
med omnejds historia, en pågående utställning eller annat 
aktuellt ämne med anknytning till museets verksamheter.

• Alingsås museum vid Lilla torget
• Kl 18 
• 60–120 minuter, fri entré

För att få plats behöver du en kostnadsfri platsbiljett. 
Biljetterna, som släpps torsdagen en vecka innan respektive 
föredrag, finns att hämta på Alingsås kulturhus och Alingsås 
museum. För info: 0322–61 65 92

13/9 Alingsås historia 
– axplock ur arkiven
Om vad man kan hitta i arkiven om Alingsås historia och hur 
man letar vidare på egen hand. Med Johannes Daun, fil. dr 
i historia och arkivarie på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

15/11 Fotografier av Alingsås och 
dess invånare under trettio år
Samtidsdokumentationen på Alingsås museum 1980–2010. Med 
Gösta Sandberg, f d intendent och fotograf Alingsås museum.

6/12 Flykten genom Berlin
I slutet av mars 1963 greps den 23-årige Leif Persson, född 
och uppvuxen i Alingsås, av östtysk säkerhetspolis i Sassnitz. 
Leif, skulle det visa sig, hade hjälpt östtyska flyktingar att 
illegalt korsa gränsen till friheten i väst. 
Med Karin Westin Tikkanen, journalist, forskare och författare.
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Övrigt
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27/9 Ögon känsliga för stjärnor – vad 
vi ser och upplever på stjärnhimlen
• Kulturhuset Stora scenen, kl 18

Marie Rådbo tar upp jordnära astronomi och sätter in den i 
ett större sammanhang. Betydelsen av att människor alltid 
har haft ögon känsliga för stjärnor - allt från kultur- och 
vetenskapshistoria till livet på jorden i ett kosmiskt per-
spektiv och möjligheter till utomjordiskt liv. Marie Rådbo är 
astronom och universitetslektor vid Göteborgs universitet. 
Hon har även skrivit böcker för barn och vuxna och byggt 
upp Universeums rymdutställning. 
Samarr: Senioruniversitetet och Folkuniversitetet (om de 
närvarande så önskar kan fortsättning ske i form av studie-
cirkel 3x3 timmar).

20/9 Litterära debutanter – att välja 
god litteratur
• Kulturhuset Stora scenen, kl 18:30 

Vilka kriterier utgår man från och vad är egentligen god 
litteratur? Borås Tidnings kulturchef Lena Kvist berättar om 
arbetet med att utse årets bästa debutanter. 
Samarr: Bibliotekets vänner.

26/9 Mamma är galen
och pappa är full
• Kulturhuset, kl 18:30
• Förhandsanmälan senast 20/9
• Biljetter säljs på kulturhuset

Med Fredrik Sjöberg, författare. En försvunnen målning 
dyker upp efter nästan hundra år. Det är en bild på två 
deprimerade 15-åringar, den ena heter Lillan Arosenius. När 
Fredrik Sjöberg ser tavlan anar han genast att den döljer en 
berättelse. Det blev en familjehistoria om kärlek, slump och 
glömska. Och om människor kring konstnären Ivar Arosenius.

Fredrik Sjöberg är en berättare av rang. Hans genombrott 
kom med boken Flugfällan 2004. Han har två hedersdokto-
rat och flera litterära priser. Det senaste var Axel Liffner-sti-
pendiet i fjol. Ur juryns motivering: ”Det lätta språket bärs 
upp av tankens tyngd, analyser som varsamt förpuppas till 
vackra ordfjärilar.” Samarr: Alingsås humanistiska förbund.



8/10 Peter May och Yttre Hebriderna 
– i ord och bild
• Kulturhuset Stora scenen, kl 18:30

Gösta Sandberg visar bilder och berättar om sina resor till 
Yttre Hebriderna 1977 och 2017. Anna-Brita Wahlström 
berättar om deckarförfattaren Peter May, som använder ön 
som miljö i sina böcker. Samarr: Bibliotekets vänner

6/10 Kulturnatta ”Allt ljus på dig”
Inleds med sagostunder och aktiviteter för de yngsta på 
flera språk. Foodtrucks i Åmanska parken, fika från olika 
länder, författarbesök artister och mycket mer.

6/10

Har du en hemlig talang? Sjunger du så att kristallgla-
sen spricker, målar ett porträtt på 30 sekunder eller 
jonglerar? Kom då och uppträd på vår öppna scen!

Vill du säkra din plats anmäl dig till: 
anna.tinnberg@alingsas.se

16/10 Ivar Arosenius – genom arkiv 
och dioraman
• Kulturhuset Stora scenen, kl 10:30

Under tre år har Aroseniusprojektet utforskat olika sätt att 
närma sig Ivar Arosenius konstnärskap genom digitala 
metoder och gränssnitt. Projektet avslutas vid årsskiftet och 
föreläsningen summerar de erfarenheter som gjorts i arbetet 
med ett mycket speciellt material och skapandet av ett digi-
talt arkiv. Jonatan Westin Ph.D. Department of Conservation 
University of Gothenburg. Samarr: Senioruniversitetet och 
Folkuniversitetet (om de närvarande så önskar kan fortsätt-
ning ske i form av studiecirkel 3x3 timmar).

24/10 Bardo – Är meningen med 
livet att sluta som en potatis?
• Palladium, kl 13
• Teater Trixter, Speltid: 140 minuter. 30 kr / elev (övriga: 80 kr)

Föreställningen handlar om Aram, en svensk kurd, som rå-
kar skära sig på en slö potatisskalare, han får blodförgiftning 
och dör. I det buddhistiska dödsriket, BARDO, en mellantill-
varo där han ställs till svars för sin brist på mod, möter han 
sitt förflutna och det som kunde ha varit. En föreställning om 
mod och kulturell identitet. Regi: Petra Revenue. 
Samarr: Teaterföreningen.
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27/10 Barnens ljuskväll 
• Åmanska parken, kl 18–20

En värld full med aktiviteter för våra små besökare i Åmanska 
Parken. Arrangör Alingsås energi I sammarbete med Sparbanken 
Alingsås. För mer info, besök: lightsinalingsas.se/barnenslights



22/11 En kulturmans bekännelser
• Kulturhuset Stora scenen, kl 18:30

Daniel Levin har tidigare varit kulturchef på GP och pro-
gramansvarig för Bokmässan. Idag är han VD på Pustervik. 
Daniel Levin är uppvuxen i Alingsås och gör en tillbakablick på 
sina år med arbete inom kulturen. Samarr: Bibliotekets vänner.
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10/11 Arkivens dag
Tema: fest och glädje. För närmare info se: alingsaskulturhus.se

Digital delaktighet 
• Biblioteket

Behöver du hjälp med din platta, läsplatta eller dator? Med 
fokus på digital media som e-böcker och e-ljudböcker, vilka 
programvaror en kan använda med mera. Kom och sök upp 
oss på plats så hjälper vi er med era frågor.

eMedborgarveckan
Biblioteket uppmärksammar eMedborgarveckan 8–12/10.1/11 Om samisk identiet,  Aejlies-

vaarto – föreläsning och joikkonsert
• Kulturhuset Stora scenen, kl 17:30, 90 minuter

Aejliesvaarto är en föreläsning och en jojkkonsert om 
samisk identitet. Ola Stinnerbom kommer att berätta den 
samiska historien utifrån ett samiskt perspektiv. Han tar 
med publiken in i det heligaste av kulturen och berättar om 
den försvunna samiska dansen och bortglömda samiska 
traditioner. Ola är samisk artist, musiker, jojkare, scenkonst-
när, slöjdare och specialist på den samiska historien med 
inriktning på den äldre församiska kulturen. Stickcafé 

• Kulturhuset, Tisdagar udda veckor, start 14/8, kl 18–21

För alla som gillar att sticka, virka och fika. Ingen anmälan, 
ta med din stickning eller virkning och bara kom – när ni vill 
och kan. Samarr: Alingsåsstickorna.

8/11 Hur påverkar tarmen och dess 
bakterier vår hälsa?
• Kulturhuset Stora scenen, kl 10:30

Bakterierna i vår tarm växelverkar med kroppen och påver-
kar vår hälsa. Genom ökad förståelse av samspelet mellan 
tarmflora, värd och omgivningsfaktorer strävar man efter att 
utveckla bakteriebaserade terapier som motverkar sjuk-
domsutveckling. Robert Caesar, docent vid Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs Universitet. Han forskar på hur 
samverkan mellan tarmflora och kost påverkar metabola 
sjukdomar såsom diabetes, fettlever och åderförkalkning. 
Samarr: Senioruniversitetet och Folkuniversitetet.
Om de närvarande så önskar kan fortsättning ske i form av 
studiecirkel 3x3 timmar.



SEPTEMBER NOVEMBEROKTOBER DECEMBER

5/9  Filmrulle med krubb –  
 På Chesil Beach. Sid 20

7/9  Fredagsmys – Sagan om  
 den lilla farbrorn. Sid 14

8/9  Vernissage – M/S  
 Antropos – en interstel- 
 lär flaskpost. Sid 4

11/9  Språkcafé. Sid 17

13/9  Historietorsdagar –  
 Alingsås historia   
 – axplock ur arkiven.
 Sid 22

20/9  Föreläsning – Litterära  
 debutanter – att välja  
 god litteratur. Sid 24

22/9  Familjelördag – 
 Rätten att uttrycka sig.
 Sid 8

25/9  Språkcafé. Sid 17

26/9  Föreläsning –
 Mamma är galen
 och pappa är full
 Sid 25

27/9  Föreläsning – Ögon  
 känsliga för stjärnor  
 – vad vi ser och upp 
 lever på stjärnhimlen.
 Sid 24

28/9  Utställning – Synvillor.
 Sid 6

2/10  Språkcafé. Sid 17

3/10  Böcker till Kaffet. Sid 17

6/10  Kulturnatta. Sid 26

8/10 eMedborgarveckan
 Sid 29

8/10  Föreläsning – Peter May  
 och Yttre Hebriderna – 
 i ord och bild. Sid 26

9/10  Språkcafé. Sid 17

10/10  Filmrulle med krubb –  
 Tredje Mordet. Sid 21

16/10  Språkcafé. Sid 17

16/10  Ivar Arosenius – genom  
 arkiv och dioraman.
 Sid 27

19/10  Fredagsmys – Stora lilla
 Sid 15

23/10  Språkcafé. Sid 17

24/10  Teater – Bardo, Är  
 meningen med livet att  
 sluta som en potatis?
 Sid 27

27/10  Familjelördag – Alla  
 barns lika värde. Sid 10

27/10  Barnens ljuskväll. 
 Sid 27

1/11  Föreläsning – Om  
 samisk identitet 
 Aejliesvaarto. Sid 28

v 44  Höstlov. Sid 18

6/11  Språkcafé. Sid 17

7/11  Böcker till Kaffet. Sid 17

7/11  Filmrulle med krubb –  
 Charmören. Sid 21

8/11  Föreläsning – Hur 
 påverkar tarmen och
 dess bakterier vår hälsa?
 Sid 28

9/11  Fredagsmys – Vilja växa
 Sid 15

10/11  Arkivens dag. Sid 28

13/11  Språkcafé. Sid 17

15/11  Historietorsdagar – 
 Fotografier av Alingsås  
 och dess invånare  
 under trettio år
 Sid 23

20/11  Språkcafé. Sid 17

22/11  Föreläsning – En kultur- 
 mans bekännelser. 
 Sid 29

24/11  Familjelördag – 
 Rätten till lek. Sid 12

27/11  Språkcafé. Sid 17

4/12  Språkcafé. Sid 17

5/12  Böcker till Kaffet. Sid 17

6/12  Historietorsdagar –  
 Flykten genom Berlin
 Sid 23

11/12  Språkcafé. Sid 17

18/12  Språkcafé. Sid 17



Meröppet

alla dagar 

06-22

Boka biljetter på alingsaskulturhus.se och i Kulturhusets 
reception. Från och med mitten av oktober kommer en kunna 
köpa biljetter via nätet. Mer info kommer på 
alingsaskulturhus.se. Reservation för eventuella ändringar. 
Fri entré om inget annat anges. 
För mer informaton: 0322 616 090

Kontakt:

Öppettider:

Biljettbokning:

Biblioteket
Södra Ringgatan 3 
0322-616 600
Museet
Lilla Torget 1 
0322-616 596

Konsthallen
Södra Ringgatan 3
0322-616 598
Palladium
Nygatan 18 
0322-616 595

Museet
Tis-fre   12-18
Lunch   14-15
Lör   11-16

Konsthallen
Mån-tor  10-18
Fre   10-15
Lör   10-14

Kulturhuset
& Biblioteket
Mån-tor   10-18
Fre           10-15
Lör           10-14

alingsaskulturhus.se
facebook.com/alingsaskulturhus


