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Foto: Lina Ikse

Boka in ett besök på konsthallens utställning som uppföljning av teaterbesöket:  
I Omid Delafrouz bilder förs tankarna till serier och data-spel. De utspelar sig i en nyss 
förfluten, ungdomlig värld men fylls av symbolik. Vi funderar över stämningar och 
tematiska ledtrådar i bildernas motiv. Kan vi hitta associationer till pjäsen vi sett?
Hur skulle du gestalta pjäsens tema i en bild med denna konstnärs sätt att arbeta? 
* Erbjuds även i samband med pjäsen Dödsängeln 5/5.

Foto: Gunilla Råberg

Teater

Boka teater, musik och film på evenemang@alingsas.se  
Information 0322 616 364, 616 590

Kanel & Kanin och alla känslorna 
Torsdag 20 april kl 8.45 och kl 10
Dockteatern Tittut, 2-6 år
Speltid: 40 minuter, entré: 30 kr, Palladium

Kanel och Kanin är bästa vänner. Så goda vänner att när Kanin skadar sin tå säger 
Kanel:"Va konstigt, fastän du slog dig, så gör det ändå 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

Offline
Torsdag 16 mars, förmiddag samt fler datum under våren, 
varje skola väljer själv!
Gothenburg English Studio Theatre, årskurs 7-9
Speltid: 40 minuter, entré: 30 kr
Valfri skola med klassrum/aula med skolbänkar kan boka pjäsen, max 60 elever. 

Denna engelskspråkiga klassrums-teaterpjäs 
är redan förbokad till Gustav Adolfsskolan, så 
passa på att boka fler föreställningar under 
teatergruppens turné i Alingsås.
15-year-old Ali is missing. The police are 
involved, the entire school are searching. What 
exactly do the parents know? Why do the 
school computers keep crashing? …and who 
is Umi, the social media phenomenon and the 
girl everyone wants to be?
Offline is a thriller that talks about freedom of 
information and our identity. #FindAli

Medverkande: James Hogg och Elizabeth Neale 
Regi: Kristina Brändén Whitaker

Musikteater: De tre trollproven 
Torsdag 2 mars, Hemsjö församlingshem, Hemsjö kl 9.30 och kl 10.45 
Fredag 3 mars, Lilla Bjärkehallen, Sollebrunn kl 9.30 och kl 11 
Skådespelare Eva Ahlberg med musikanter, 3-8 år 
Speltid: 45 minuter, entré: 30 kr
 
Två musikanter och en skådespelare framför Einar Norelius underfundiga saga om 
stortrollets tre trollprov. Följ med lilltrollet Tofsa på en spännande färd genom skogen med 
fiol, ukulele, bas och slagverksinstrument. Barnen får också träffa den pampiga paddan, 
den räkneglada ekorren, den kloka ugglan och Trumbum som spelar på pinnar och stenar. 
Alla är delaktiga i sång och rörelse. Välkomna till Storskogen, trollens magiska värld!  
Förberedelsematerial skickas ut till förskolan i form av en CD och ett häfte med texter, 
noter och ackord.
 
Medverkande:  
Eva Ahlberg med musikerna Susanne Lind och Nicklas Larsson
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Foto: Christian Strömqvist

Musik

Brasiliansk musik med Body Percussion 
Fredag 24 februari, förmiddag samt fler datum under våren. 
Varje skola väljer själv! Morango, årskurs 6 - gymnasiet  
Speltid: 45 minuter, entré: 30 kr 
Valfri aula/gymnastiksal

Musikföreställningen är redan förbokad av tre skolor, så passa på att boka fler 
föreställningar under gruppens turné i Alingsås. En musikalisk upplevelse era elever 
kommer hänföras av!
Vacker, svängig musik och egna kompositioner inspirerade av brasilianska rytmer och 
harmonier. Härlig blandning av bossa nova, jazz, samba och otrolig Body Percus-
sion av Finn Björnulfson, känd från Håkan Hellströms band. Gruppens medlemmar 
har turnérat i Sverige och Brasilien med brasilianska toppmusiker sedan 90-talet.  

Medverkande: Karolina Vucidolac -sång, Tobias Grim -gitarr, Finn Björnulfsson -slagverk

Dödsängel 
Fredag 5 maj kl 10 och kl 12 
Teater Jaguar, årskurs 9 - Gymnasiet 
Speltid: 75 minuter, entré: 30 kr 
Palladium 

En föreställning om vår närhet till ondska och längtan att slå sig fri. Via dagboksan-
teckningar, brev och videoinspelningar slungas vi runt i både tid och rum och släktträ-
det broderas ut. 
Göteborg 2015. Angelo är på väg från sin fars begravning med blodig kniv i handen. 
Buenos Aires 1979. Carlos är på jakt efter gamla SS-officerare däribland sin egen far. 
Auschwitz 1944. Axel, en lägervakt förälskar sig i en av sina fångar. Alla tre är på flykt 
från sitt förflutna.
 
Medverkande: Torben Sigelius Kulin 
Regi: Viktoria Folkesson 
Samarr: Alingsås Teaterförening
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Fullständigt program kommer vecka 13. Kom med egna förslag – kanske blir det just 
den filmen ni valt som vi väljer att visa. Skicka era filmförslag senast fredag 17/3 till 
evenemang@alingsas.se

Rita och Krokodil 
Regi: Siri Melchior

Film

Skolbio på Palladium
Torsdag 27/4 och fredag 28/4.

Alingsås bibliotek

Boka ett klassbesök
Under läsåret 2016 -2017 är alla klasser i år 2, 4 och 6 välkomna till bibliotekets barn-
avdelning på Alingsås Kulturhus där en bibliotekarie visar biblioteket, pratar om läsning 
och hjälper er att låna. Det går naturligtvis bra att besöka biblioteket med en klass 
oavsett ålder när biblioteket har öppet. För att boka tid för klassbesök, kontakta oss via 
e-post: barnungabibliotek@alingsas.se 
Föreslå gärna flera tider när ni kan gäller även förskoleklasser.

Förskoleklasser
Under våren bjuder vi in alla kommunens 6-åringar till ett spännande biblioteksbesök. 
Under besöket visar vi barnavdelningen, bokleker och delar ut en gåvobok. Vid besö-
ket finns också möjlighet för eleverna att få ett lånekort. För bokning kontakta oss via 
e-post: barnungabibliotek@alingsas.se

Talböcker/Legimus
Legimus finns för de elever som behöver läsa på annat sätt än tryckt text. För att få 
tillgång till en egen inloggning med möjlighet att ladda ner talböcker till dator, surfplatta 
eller mobiltelefon behöver eleven, gärna i målsmans sällskap, besöka biblioteket.   
Barn behöver målsmans godkännande. Avtal finns på: www.legimus.se eller att hämta 
på biblioteken. Tjänsten är gratis. Boka tid på närmaste bibliotek.

Alingsås bibliotek: 0322- 616 601,
Ingareds bibliotek: 0322- 50776
Sollebrunns bibliotek: 0322- 616 110

Boklådor
Förskolor i Alingsås kommun är välkomna att beställa boklådor med pek- och bilder-
böcker. Ange gärna om ni har några speciella önskemål. När lådan är klar för avhämt-
ning hör vi av oss. Beställ boklåda på 0322 616 601.

Böcker på flera språk
På Alingsås bibliotek finns det barn- och ungdomsböcker på cirka 30 olika språk.  
Vi hjälper gärna till med att hitta böcker på rätt språk och rätt nivå till era elever. Nu 
har barnavdelningen också en hylla med Silent books, böcker utan text. Med en bok 
utan text kan barn och vuxna samtala fritt kring bilderna och göra en egen berättelse.  
Här finns möjlighet att med egna ord ta del av en bilderbok oavsett vilket språk du talar.

Upp i det blå! 
Regi: Petter Lennstrand
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Alingsås museum

Denna termin är den sista då ni kan besöka utställningen NÄSTA ALINGSÅS,  
där historia, samtid och framtid berörs under två olika rubriker:

Tekniska innovationer förändrar samhället
Det sena 1800-talets snabba utveckling får paralleller i vår tids digitalisering. Vad 
betydde järnvägen för Alingsås utveckling? Hur förändras beteenden, tankemönster 
och upplevelser av nyskapad teknik? Hur växelverkar teknik och samhällsutveckling 
historiskt och i nutid?

Drivkrafter
Den enskilda människan träder fram: Jonas Alströmer som startade manufakturverk 
i Alingsås, men mest är ihågkommen för potatis. Anna Norlander som grundade vårt 
bibliotek och museum och räddade Alströmerska magasinet (museet) från att rivas.
Högst upp i byggnaden, på plan 4 visas tillfälliga utställningar och hålls speciella akti-
viteter. Se www.alingsaskulturhus.se

Alingsås museum tar emot grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxen-
studerande. Alingsås konsthalls visningar under våren 2017 riktar sig till högstadiet, 
gymnasiet och vuxna. Besöken är kostnadsfria för skolor inom Alingsås kommun.  
De utformas och anpassas efter elevernas ålder och behov. Har du speciella önskemål 
kring ert besök? Arbetar ni med något speciellt tema i skolan?  
Visningar på museum och konsthall kan kopplas till många olika skolämnen. 
Berätta vilka behov som finns, så att vi kan göra det bästa möjliga av ert besök.

Alingsås konsthall

I visningen pratar vi om hur konstnären arbetar. Vi går på jakt bland bildernas detaljer och 
funderar över vad de kan berätta om helheten. Hur många sätt finns att tolka en bild? 
Workshop: I ateljén jobbar vi med symboler och undersöker vad vi kan berätta med 
hjälp av dem. Vi kan också prova att föra in dolda budskap i bilden.

Smittande oro - smittande mod
Under våren visas i kulturhusets entréplan en konststafett med verk av konstnärerna
Ester Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von Hausswolff.
Se mer på www.alingsaskulturhus.se
Boka en skolvisning på temat yttrandefrihet!

Utställning Omid Delafrouz
4/2-13/5

Boka klassbesök på museum och konsthall
Visning tar cirka 45 minuter, med praktisk workshop cirka 90 minuter. 
Ges måndag - torsdag kl 8.30-16. OBS! Bokning med e-post till Ylva.sillen@alingsas.se

4 februari 2017 öppnar vårens utställning med bilder av konstnären Omid Delafrouz.
Omid är uppvuxen i Alingsås, och har studerat på konsthögskolor i Malmö och Göte-
borg. Hans arbetsprocess startar i stora, detaljerade blyertsteckningar som i slutändan 
printas ut som färglagda bilder. Det är vardagliga miljöer som avbildas, stillsamma 
situationer med ett fåtal människor. Stilen för tankarna till serieteckningar, tv-spel och 
annan populärkultur och börjar vi nysta i vad vi ser är bilden inte bara en avbildning av 
ett ögonblick, utan också del i våra kollektiva berättelser.
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Om ni är nyfikna på fler kulturpedagogiska program för våren 2017, där ni kan 
använda er pott av Skapande skola pengar, välkomna att kontakta barn- och 
ungdomskultursekreterare Karolina Nowicka på Alingsås Kulturhus: 
karolina.nowicka@alingsas.se

För unga efter skoltid

Biblioteket

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 kl15.30-16.30. 
Biblioteket, Alingsås Kulturhus våning 3. Anmälan: emma.lundqvist@alingsas.se

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 i Biblioteket/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,öv-
riga fredagar 3/2, 3/3, 7/4 och  5/5, kl 15-17 i Biblioteket/Unga Vuxna avdelningen.
Anmälan: raz.sanatkarmodabber@alingsas.se
Alingsås Kulturhus

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, eller skapa själv det du tycker, tänker och vill. Onsdagar kl 15-20 
med start den 18 januari, 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 då är alla unga 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 civilkurage. MIA ungdomscafé 
gästar med workshop i ateljén.

Museet

MIA ungdomscafé med Crafterwork 
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 (Sportlovsverksamhet), 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/MIAungdomscafe

Tisdag 25 april kl 17
12-25 år, fri entré, Palladium

Viktor Frisk, modebloggare, musiker och nu debutantför-
fattare till boken ”Min superkraft: Så lever jag mitt bäs-
ta liv med ADHD”. Viktor berättar om hur han lever med 
sin ADHD, hur hans barndom såg ut, hans inre frustratio-
ner, tvivel och skuldkänslor. Men boken beskriver även allt  
positivt som Viktor upplevt med hjälp av sina erfaren- 
heter och hur han nu använder sin ADHD som en superkraft.  
 
Samarr: Akademibokhandeln i Alingsås

Artisten och bloggaren Viktor Frisk  
gästar MIA ungdomscafé och Unga vuxna!
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Alingsås bibliotek 
Södra Ringgatan 3, 0322–616 600 

Alingsås museum 
Lilla Torget 1, 0322–616 596

Palladium 
Nygatan 18, 0322–616 595

Arena Elva 
Rektorsgatan 11, 0322-616 181

Alingsås Kulturskola 
Rektorsgatan 9, 0322-616 365

  
www.alingsaskulturhus.se

Frågor och funderingar som berör skolprogrammet?  
Kontakta birgitta.westergren-lenken@alingsas.se

Information

Frågor och funderingar som berör skolprogrammet?  
Kontakta birgitta.westergren-lenken@alingsas.se


