Vik här

Kulturstipendiet 2018
Vem eller vilka tycker du ska få Gnosjö kommuns
kulturstipendium 2018?
Kulturstipendiet är på 10 000 kr och delas ut som
stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom
skilda konstnärliga och kulturella områden till personer
som gjort en god insats. Medlen kan även sökas av
studerande inom kulturområdet.
Kulturstipendiet tilldelas personer som är födda eller
bosatta inom kommunen eller som på annat sätt
har särskild anknytning till kommunen. Kultur- och
utbildningsutskottet beslutar om vem eller vilka som ska
få kulturstipendiet.
Skicka in din ansökan eller förslag på stipendiat till:

KULTURPROGRAM

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö,
eller e-post: ku@edu.gnosjo.se
Senast den 30 september 2018.

Öppettider på
biblioteken i sommar
Gnosjö bibliotek
Vecka 26-33:
Måndag		
Tisdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		

13.00-18.00
10.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
10.00-13.00

Du som har ett mer-öppetkort kan besöka Gnosjö
bibliotek kl. 07.00-22.00 alla dagar i sommar!
Hillerstorps bibliotek
Stängt vecka 25-33.
Åsenhöga bibliotek

juni - augusti 2018

Stängt tillsvidare på grund av ombyggnad.
__________
För ordinarie öppettider för samtliga bibilotek se
kommunens hemsida.
__________

Glad sommar önskar

personalen på Gnosjö bibliotek och kultur
Med reservation för ändringar. Den senaste informationen

Vik här

hittar du alltid på: www.visitgnosjo.se och www.gnosjo.se

Vik här

JUNI

After försk

Fredag 8 juni
Havets hemlighet
Iskra måste rädda storebror Amir som
försvunnit i riket under havets yta… Med
Körsbärsteatern. 3-6 år. Utomhus, ta med
något att sitta på. Vid dåligt väder är vi i
Månsidan, Gnosjö bibliotek.
Tid och plats: 16.00, Bäckadalsparken
bredvid Konsum i Gnosjö

ola/After sk

ola

SOMMARLOVSAKTIVITETER
Tisdag 19 juni
Bygg lego och gör din egen legofilm
Kom och bygg med vårt lego! Vi visar hur du
kan göra din egen legofilm med en enkel app.
Tid och plats: 14.00-16.00, Gnosjö bibliotek

Onsdag 20 juni
Att överleva i skogen
Johan Forsberg från Nordic Bushcraft
lär oss överleva i en nödsituation.
Grundläggande överlevnadsutrustning,
överlevnadskunskap, göra upp eld mm.
Ingen kostnad.
Tid och plats: 18.00-21.00, samling på
Töllstorps industrimuseum kl. 18.00
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdag 20 juni
Pröva på VR på Gåröström
Testa på bibliotekets VR-glasögon! Gnosjö
spelförening visar olika program och filmer.
Från 10 år.
Tid och plats: 13.00-15.30, Gåröström, mitt emot
Hylténs industrimuseum.
Medarr: Hylténs och Gnosjö spelförening
Onsdag 4 juli
Pröva på VR på Gnosjö bibliotek
Testa på bibliotekets VR-glasögon! Bibliotekschef
Kristina Gernes visar olika program och filmer.
Från 10 år.
Tid och plats: 13.00-15.30, Gnosjö bibliotek

AUGUSTI
Fredag 24 augusti
Lunchkonsert – Lars Bohlin och Magnus Karlsson, gitarr
Carl Kress-jazzgitarrduetter från
20-40-talen med lite jazzhistoria.
Beställ lunchbaguette (50 kr
kontant) senast 21/8 på
kultur@gnosjo.se.
Tid och plats: 12.15, Gnosjö bibliotek

Torsdag 2 augusti
Bygg lego och gör din egen legofilm
Kom och bygg med vårt lego! Vi visar hur du kan
göra din egen legofilm med en enkel app.
Tid och plats: 11.00-13.00, Gnosjö bibliotek

Måndag 27 augusti
Bokcirkel
Bokcirkeln startar för terminen.
Tid och plats: 17.00, Gnosjö bibliotek

Tisdag 7 augusti och onsdag 8 augusti
Cirkusskola
Cirkusskola med Roman Kripatov. Kom och pröva
på jonglering, balansövningar, reptrick eller att
kasta ringar mm. Ingen kostnad, ingen anmälan.
Ålder: 6-15 år.
Tid och plats:
7 augusti: 9.30-11.00, Hamnparken,
Hillerstorp
14.00-15.30, Åsenhöga skolgård
8 augusti: 9.30-11.00, Kulltorpsskolans
fotbollsplan.
14.00-15.30, Nissafors, vid
lekplatsen på Köpmansgatan

After försk
Fredag 31 augusti
ola/After sk
ola
Sånger och äventyr från de sju haven
med Sabina Henriksson och Christer Grandin.
Kapten Guld och Styrman Silver är två snälla sjörövare som håller
ihop i vått och torrt. Vänskap, solidaritet, respekt och tolerans är
viktiga egenskaper i denna resa fylld av glädje, sorg, rädsla och
mod. Sånger, ramsor, massor av instrument… Från 3 år.
Tid och plats: 16.00, Månsidan, Gnosjö bibliotek

UTSTÄLLNINGAR

Måndag 13 augusti
Pröva på VR på Gnosjö bibliotek
Testa på bibliotekets VR-glasögon! Bibliotekschef
Kristina Gernes visar olika program och filmer.
Från 10 år.
Tid och plats: 13.00-15.30, Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek
21 maj – 3 augusti
Multidesigngruppen
Multidesigngruppen har under våren arbetat i bibliotekets
lokaler med design, sömnad och stickning. Projektledare
har varit Maria Skenegård.

Hillerstorps bibliotek
20 augusti – 13 september
Dorota Vestlund och Sylvia Nilsson
Kulltorpsborna ställer ut sina alster – målningar av Dorota
Vestlund och handgjorda kort av Sylvia Nilsson.
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Här hittar du de evenemang som Gnosjö kommun arrangerar under
sommaren, med reservation för ändringar. Besök gärna www.visitgnosjo.
se, där hittar du alltid den senaste informationen. Där hittar du även
evenemang från våra lokala föreningar och organisationer.

