
Välkommen till en kul, konstig och kulturell höst med oss!
Kom och lyssna på konstnärssamtal, böcker till kaffet och författarbesök. 
Se film för stora och små. Lyssna till sagostunder eller titta på teater, konst 
och utställningar. På läslovet kan barn och unga besöka ett spöklikt kultur-
hus då läslovets tema är Mys & Rys. Nytt för hösten är att du behöver en 
gratisbiljett till vissa evenemang. Den bokar du på kulturhuset hemsida på 
respektive evenemang. Där finns det en bokningslänk.

Digital delaktighet
Krånglar mobilen? Vill du lära dig att  
använda en dator bättre? Hur funkar 
den här appen? Vi på Alingsås kulturhus 
erbjuder hjälp med dagens teknik. Kurser 
och personlig handledning. Anmäl dig till 
en kurs, boka tid med vår IT-pedagog eller 
kom på vår drop-in för att få den hjälp du 
söker. Det går även att boka in en tid.  
Hör av dig till bilal.znait@alingsas.se eller 
på telefonnummer 0322-61 63 88.
Med start vecka 35.  
Drop in: Alingsås bibliotek, plan 2
kl 10–12 måndagar 
kl 14–16 torsdagar
kl 13–15 fredagar

Sagostunder
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser 
och en och annan sång och ramsa. Som 
förskola anmäler ni er om ni vill komma, 5 
barn/avdelning och tillfälle. Hela förskole-
avdelningen kan boka en egen sagostund. 
Ålder 3–6. 30–40 min. Förskolor bokar via 
barnungabibliotek@alingsas.se

Alingsås kulturhus
Kalendarium hösten 2021

Kontakt

Alingsås kulturhus
Södra Ringgatan 3 
reception 0322-61 60 90

Alingsås bibliotek
Södra Ringgatan 3 
vuxenavdelning 0322-61 66 00
barnavdelning 0322-61 66 01

Biljettbokning

Boka på www.alingsaskulturhus.se
Fri entré och ingen föranmälan till kultur-
husets program om inget annat anges. 

Med reservation för eventuella ändringar  
i programmet.

Ingareds bibliotek
Ingaredsgatan 7
0322-61 60 10

Sollebrunns bibliotek
Skolgatan 6
0322-61 61 10

Alingsås konsthall
Södra Ringgatan 3 
0322-61 66 09

Alingsås museum
Lilla torget 1
reception 0322-61 65 96

Palladium
Nygatan 18
0322-61 65 95

Alingsås museum  
Alingsås museum öppnar upp med tre  
utställningar, Ha, spara, ta tillvara, Vatten- 
speglingar och Var sak har sin plats. Samti-
digt får entrén ett nytt utseende med en  
presentation av Alingsås manufakturverk och 
en gestaltning av magasinet på 1700-talet.
 
Teknik i nöd och lust 
En utställning från Alingsås museum på 
Nolhaga slott. Med föremål, fotografier  
och arkivhandlingar berättar utställningen 
om historiska tekniker och teknikhistoria i 
kombination med lokal- och kulturhistoria.

Under hösten 2021 arrangeras museitors-
dagar i anknytning till utställningarna. Se 
kulturhusets hemsida för mer information.

Alingsås museum 
Öppettider: www.alingsaskulturhus.se

Tellus – En mötesplats för 
vårdnadshavare och deras 
barn (0–6 år)
Här kan ditt barn lyssna på sagor, måla 
och leka med andra barn. Här kan du som 
vårdnadshavare träffa andra vuxna och trä-
na svenska språket. Vi erbjuder information 
om svenska samhället.
Läs mer på: www.alingsaskulturhus.se

CV-hjälp för unga
Under hösten kan du som är 16–25 år få 
hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. En gång i 
månaden kommer vi att vara på Kulturhuset, 
Unga vuxna, och en gång i månaden på 
biblioteket på Alströmergymnasiet.  
Drop-in gäller.

 
Lill-lördag
Lill-lördagarna är ett härligt häng för dig 
som är 13–25 år. Vi ses sista onsdagen 
varje månad, varje gång med olika aktivite-
ter. I höst är det ett författarsamtal, möjlighet 
att testa på tygtryck, och sen workshop i 
serieteckning. 

Post-covid  
– vad händer nu?
Under hösten kommer kulturhuset tillsam-
mans med kommunens folkhälsostrateg 
bjuda in till aktiviteter kring effekter av 
covid, t.ex. föreläsning och samtal. Hur har 
vi påverkats av det gångna året, och hur 
kan vi gå vidare? Håll utkik i kalendern!

Få hjälp med att 
vässa ditt CV!

29/9–13/11 
This Construction of Meaning – Master 
Students of Fine Art Photography from 
HDK-Valand

29/5–11/9
Ludvig Helin 
Altered Vision. Double-Nature-Painting

27/11 2021–15/1 2022
Tryckt till jul
En utställning om tryckta jultextilier

Kulturnatta 2021
19–20 november
Litteratur, musik, teater, dans,  
mm. Mer information finns på 
www.alingsaskulturhus.se

Läslov på Alingsås kulturhus 
– Tema Mys och Rys
Tipspromenad, sagostund, workshops med 
mera. Alingsås kulturhus, Palladium och 
museet. Mer information finns på  
www.alingsaskulturhus.se 

Bokcirklar
Tycker du om att läsa böcker och samtala  
om litteratur? Håll utkik efter höstens  
bokcirklar och andra tillfällen då vi delar  
våra läsupplevelser.



Böcker till kaffet
kl 11, Palladium
Bibliotekarierna bjuder på sina bästa boktips!

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset Unga vuxna 
Ålder 13–15

Julsagostund
kl 10.30, Palladium. Ålder 3–6. 30–40 min.
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er om ni vill komma. 

Fredagsmys på Palladium – Alice! 
kl 17, Palladium. Ålder från 2 år, 60 kr
Musik och sång ur Alice Tegnérs musikskatt. 
Förköp på www.alingsaskulturhus.se resterande
biljetter säljs på Palladium.

Bokhyllehäng – Jul & Högtid
kl 15.30–16.30, Bibliotekets barnavdelning 
Ålder 7–12
Kom till biblioteket och läs, skriv, pyssla, prata 
böcker och få boktips. Anmäl dig varje gång via 
barnungabibliotek@alingsas.se

Digital verkstad - Grundkurs dator-  
och internetanvändning del 2
kl 9–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
En grundkurs om hur man hanterar en dator 
samt navigerar och hittar information på nätet. 
OBS! Begränsat antal platser, föranmälan krävs 
till bilal.znait@alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

Maud Fredin Fredholm  
– design- och textilpionjär
kl 17.30, Konsthallen 
Föredrag om design- och textilpionjären Maud 
Fredin Fredholm som växte upp i Alingsås. 

Digital verkstad - Grundkurs dator-  
och internetanvändning del 3
kl 9–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
En grundkurs om hur man hanterar en dator 
samt navigerar och hittar information på nätet. 
OBS! Begränsat antal platser, föranmälan krävs 
till bilal.znait@alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

CV-hjälp för unga- Alströmer
kl 15. Ålder 16–25 år
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Bokklubb
kl 17, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–19+

Föredrag av Kristina Wadensten:  
Textilstaden Alingsås – minnen att vårda 
och bevara.
kl 17.30, Konsthallen

Lill-lördag: Julspecial
OBS! Torsdag kl 17.30, Unga vuxna
Ålder 13–25
Vi pysslar, rimmar, lyssnar på julmusik, och ser 
till att julstämningen är på topp!

En kurs för dig som vill få tips om hur du kan 
livesända dina arrangemang online. Allt du 
behöver är en telefon med tillgång till WiFi. OBS! 
Begränsat antal platser, föranmälan krävs till 
bilal.znait@alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

CV-hjälp för unga- Alströmer
kl 15. Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Samtal om IT säkerhet
kl 10–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Föreläsning om den information vi frivilligt ger ut 
om oss själva och hur vi ska kunna känna oss 
trygga på nätet. OBS! Begränsat antal platser, 
föranmälan krävs till bilal.znait@alingsas.se eller 
på 0322-61 63 88.

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning.  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Familjelördag 
kl 10–14
En del av Alingsås kulturnatta

Kulturnatta 2021
Litteratur, teater, musik, dans med mera.
Mer information om kulturnatta kommer under 
hösten. www.alingsaskulturhus.se

Kurs i Live-sändning 
kl 9–15, Palladium  
En kurs för dig som vill få tips om hur du kan 
livesända dina arrangemang online. Allt du 
behöver är en telefon med tillgång till WiFi. OBS! 
Begränsat antal platser, föranmälan krävs till 
bilal.znait@alingsas.se eller på 0322-616388.

Lill-lördag: Serieteckning
Onsdag kl 17.30, Unga vuxna, kulturhuset
Ålder 13–25 år
Kom på workshop och lär dig teckna serier! 

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset plan 3 
Ålder 10–12

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning.  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Vernissage och föredrag Tryckt till jul
kl 10–14, invigning kl 11, Konsthallen
Föredrag ”Textildetektiver”

Digital verkstad - Grundkurs dator-  
och internetanvändning del 1
kl 9–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
En grundkurs om hur man hanterar en dator 
samt navigerar och hittar information på nätet. 

CV-hjälp för unga- Kulturhuset
kl 15, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 
OBS! Begränsat antal platser, föranmälan krävs 
till bilal.znait@alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

workshops, filmvisning, tipspromenad och 
mycket mer. Mer information om veckan finns 
på www.alingsaskulturhus.se

CV-hjälp för unga- Kulturhuset
kl 15, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset, unga vuxna.  
Ålder 13–15

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning.  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Fredagsmys på Palladium  
– Herr Kattzon och Lilla Morrhår
kl 17, Palladium. Ålder från 3 år, 60 kr
Förköp på www.alingsaskulturhus.se.  
Resterande biljetter säljs på Palladium

Böcker till kaffet
kl 11, Palladium
Bibliotekarierna bjuder på sina bästa boktips!

Bokklubb
kl 17, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–19+

Filmrulle
kl 18, Palladium
Biljetterna släpps två veckor före visningen. 
Förköp på www.alingsaskulturhus.se. Resteran-
de biljetter säljs på Palladium före filmen. Kassan 
öppnar kl 17.30. Ingen matservering i höst.

Photography and the Dissemination of 
Meaning and Agency
kl 17.30, Konsthallen
Ett samtal mellan Niclas Östlind och Annika 
Elisabeth von Hausswolff om utställningen  
This Construction of Meaning och dess tema.  
Obs! Samtalet ges på engelska.

Handarbetscafé
kl 18–20, Sollebrunns bibliotek

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning. Ålder 3–6. 

30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Sista utställningsdag:  
This Construction of Meaning
kl 10–14, Konsthallen

Bokhyllehäng – Mys & Rys
kl 15.30–16.30, Bibliotekets barnavdelning
Ålder 7–12
Kom till biblioteket och läs, skriv, pyssla, prata 
böcker och få boktips. Anmäl dig varje gång via 
barnungabibliotek@alingsas.se

Kura skymning
kl 18.45, Sollebrunns bibliotek
Mer information www.alingsaskulturhus.se

Kura skymning
kl 18.45, Palladium
Mer information www.alingsaskulturhus.se

Kurs i Live-sändning 
kl 9–15, Palladium  

Bokklubb
kl 17, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–19+

Filmrulle
kl 18, Palladium
Biljetterna släpps två veckor före visningen. 
Förköp på www.alingsaskulturhus.se. Resteran-
de biljetter säljs på Palladium före filmen. Kassan 
öppnar kl 17.30. Ingen matservering i höst.

Handarbetscafé
kl 18–20, Sollebrunns bibliotek

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning. Ålder 3–6 
30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

CV-hjälp för unga – Alströmer
kl.15. Biblioteket, Alströmergymnasiet.  
Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Familjelördag 
kl 10–14, Alingsås kulturhus, Alingsås museum
Sagostunder, pyssel och teater. Lek med ljus, 
potatis och socker – workhops för barnfamiljer. 
Läs mer på www.alingsaskulturhus.se

Bokhyllehäng – Borta & Hemma
kl 15.30–16.30. Bibliotekets barnavdelning 
Ålder 7–12
Kom till biblioteket och läs, skriv, pyssla, prata 
böcker och få boktips. Anmäl dig varje gång via 
barnungabibliotek@alingsas.se

Författarbesök Christina Lövestam
kl 18, Palladium
Christina Lövestam är psalmförfattare, präst och 
psykoterapeut. Hon berättar om sina sina två 
senaste böcker, romanerna Guldgrävaren Arvid 
och Elins röst. Samarr: Bibliotekets vänner

Lill-lördag: Textiltryck
kl 17.30, kulturhuset, unga vuxna. Ålder 13–25
Kom och testa på tygtryck! Antingen på en 
tygpåse du får hos oss, eller varför inte ta med 
ett eget plagg? Gör ditt eget tryck, eller använd 
någon av våra mallar.

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset plan 3.  
Ålder 10–12

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning. Ålder 3–6 
30–40 min.
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Kulturhusets filmfestival för barn & unga
Palladium
Mer information www.alingsaskulturhus.se 
Samarbete med Prisma Göteborg filmfestival.

Läslov – Mys och Rys
Alingsås kulturhus, Palladium & museet

.
Fredagsmys på Palladium – Hasta la Pasta
kl 17, Palladium. Ålder från 4, 60 kr
Förköp på www.alingsaskulturhus.se. Resteran-
de biljetter säljs på Palladium. Samarrangemang 
med Alingsås Teaterförening.

Textil stadsvandring i Alingsås
kl 14, samling utanför kulturhuset
En stadsvandring där vi gör en textilspecifik läs-
ning av Alingsås. Med hjälp av vår ciceron Bibbi 
Olson skalar vi av de lager som utgör platsen 
och blottlägger förändringar där dåtid och nutid 
sammanflätas i en egen berättelse.

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(Android system) del 2
kl 10–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

CV-hjälp för unga – Kulturhuset
kl 15. Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Böcker till kaffet
kl 11, Palladium
Bibliotekarierna bjuder på sina bästa boktips!

Författarbesök Elin Cullhed
kl 18, Palladium
Elin Cullhed berättar utifrån sin senaste bok, den 
uppmärksammade romanen Eufori, som handlar 
om Sylvia Plath.

Samtal om IT säkerhet
kl 10–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset 
Föreläsning om den information vi frivilligt ger ut 
om oss själva och hur vi ska kunna känna oss 
trygga på nätet. OBS! Begränsat antal platser, 
föranmälan krävs till bilal.znait@alingsas.se eller 
på 0322-61 63 88.

Konst till kaffet
kl 11.00, konsthallen 
Du fikar medan vi berättar om utställningen This 
Construction of Meaning. Kaffe + fika 10 kr.

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset, unga vuxna.  
Ålder 13–15

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning.  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Ulla Skoog på husesyn i Alingsås
Måndag kl 18.30, Palladium
Ulla Skoog och Stephan Fickler pratar med 
alingsåsarna om byggnadsvård! Samarrange-
mang: Alingsås Humanistiska Förbund.

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(Android system) del 3
kl 10–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

Lev hela livet: Filosofiska tankar om ett gott 
och meningsfullt åldrande
kl 11–12, Alingsås kulturhus
Bengt Brulde djupdyker i sin senaste bok i en 
rad funderingar kring åldrandet. Samarrange-
mang: Senioruniversitetet

Familjelördag 
kl 10–14, Alingsås kulturhus, Alingsås museum
Sagostunder, pyssel och teater. Läs mer på 
www.alingsaskulturhus.se

Poetens plats: diktuppläsning
kl 15, Poetens plats, Nolhaga park
Höstens poet läser och presenterar sin  
nyskrivna dikt.

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(IOS system) Del 3
kl 10–12 Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

CV-hjälp för unga – Alströmer
kl 15. Biblioteket, Alströmergymnasiet  
Ålder 16–25 år
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Författarbesök Patrik Stigsson
kl 18, Palladium

Alingsåsförfattaren Patrik Stigsson berättar 
om sin nya roman Min vän Sällsam, som är en 
actionfylld berättelse om rock and roll, psykede-
liska droger och indisk maffia.

Bodil Malmsten: Ett musikkollage
kl 18.30, Palladium
Vi får möta författaren Bodil Malmsten i ord 
och musik i ett skräddarsytt program kring 
hennes allvarliga, klarsynta och humoristiska 
texter. Med skådespelerskan Anna Bromée. Se 
www.alingsaskulturhus.se för biljetter och mer 
information. Arrangörer: Alingsås Humanistiska 
Förbund och Bibliotekets vänner

Vernissage This Construction of Meaning 
– Master Students of Fine Art Photography 
from HDK-Valand
kl 10–14, Konsthallen

Bokhyllehäng – Lika & Unika
27/9 kl 15.30–16.30, Bibliotekets barnavdelning. 
Ålder 7–12
Kom till biblioteket och läs, skriv, pyssla, prata 
böcker och få boktips. Anmäl dig varje gång via 
barnungabibliotek@alingsas.se

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(Android system) del 1
kl 10–12, Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

Lill-lördag West Pride Författarsamtal med 
Olivia Skoglund
kl 17.30, Stora scenen, Kulturhuset Ålder 13+
Författaren och serietecknaren Olivia Skoglund 
kommer hit för att prata om sin bok Nästan i 
mål! En komisk transition.

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset plan 3. Ålder 10–12

Sagostund
kl 10.30, Bibliotekets barnavdelning.  
Ålder 3–6. 30–40 min
Barnbibliotekarierna bjuder på berättelser och 
en och annan sång och ramsa. Som förskola 
anmäler ni er, 5 barn/avdelning och tillfälle. 

Konstnärssamtal Ludvig Helin
kl 17.30, Konsthallen

CV-hjälp för unga – Alströmer
kl 15. Ålder 16–25
Biblioteket, Alströmergymnasiet 
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb. 

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset plan 3 
Ålder 10–12

Slow Art – ett lugnt sätt att se på konst
kl 17.30, Konsthallen

Böcker till kaffet
kl 11, Palladium
Bibliotekarierna bjuder på sina bästa boktips!

Bokklubb
kl 15.30–16.30, Kulturhuset, unga vuxna. 
Ålder 13–15

CV-hjälp för unga–Kulturhuset
kl 15, Kulturhuset Unga vuxna
Ålder 16–25
Få hjälp med att vässa ditt CV och personliga 
brev för att kunna söka jobb.

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(IOS system) del 1
kl 10–12 Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

Författarbesök Erik Andersson
kl 18, Palladium
Erik Andersson berättar om sin senaste bok 
Hem – resor i Västergötland

Att gestalta det inre landskapet
kl 17.30, Konsthallen
Ett samtal mellan Ludvig Helin, konstnär, och  
Anders Almingefeldt, psykolog, poet och författare.

Handarbetscafé
kl 18–20, Sollebrunns bibliotek

Sista utställningsdag: Ludvig Helin  
Altered Vision. Double-Nature-Painting
kl 10–14, Konsthallen

Grundkurs för smarta telefoner/surfplattor 
(IOS system) del 2
kl 10–12 Karin Boye, plan 3, Kulturhuset
Kursen för dig som vill kunna surfa, ringa, skicka 
meddelanden, skaffa appar. OBS! Begränsat 
antal platser, föranmälan krävs till bilal.znait@
alingsas.se eller på 0322-61 63 88.

Bokklubb
kl 17, Kulturhuset Unga vuxna. Ålder 16-19+

Filmrulle 
kl 18, Palladium
Biljetterna släpps två veckor före visningen. 
Förköp på www.alingsaskulturhus.se resterande 
biljetter säljs på Palladium före filmen. Kassan 
öppnar kl 17.30 Ingen matservering i höst.

AUGUSTI

19/8

24/8

18/9

3/10

7/10

5/10

6/10

6/10

1/10

23/9

25/9

27/9

26/8

21/9

21/9

2/9

7/9

7/9

8/9

9/9 

19/10

22/10

23/10

25/10

10/11

26/11

16/11

3/12

3/12

6/12

7/12

9/12

2/11

14/10

SEPTEMBER

Läs mer om 
programpunkterna 
på www.alingsaskulturhus.se
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Föreläsningar & samtal
Film & teater
Konst & museum

För alla
Ungdom

Familj Böcker & läsning
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Välkommen till en kul, konstig och kulturell höst med oss!
Kalendariet visar kulturhusets programpunkter i datumordning, månad 
för månad. Färgkoderna hjälper dig att hitta vad du är intresserad av 
utifrån dessa kategorier:

Alingsås kulturhus
Kalendarium hösten 2021
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