KULTURPROGRAM
september - november 2018

Välkommen till en späckad höst på Gnosjö folkbibliotek! Här kommer att finnas något för alla:
barnföreställningar, föreläsningar, lunchkonserter, sagoläsningar, bokcirklar och caféer, hantverk, VR med
mera. Vårt hösttema färgar flera av programpunkterna: Gnosjö i världen och världen i Gnosjö. Hur märks
det att Gnosjö är en del av ett större sammanhang? Missa bland annat inte Arkan Assad och Christer
Nordmarks föreläsningar 25 september respektive 11 oktober. Evenemang i temat är markerade med en
liten jordglob.

Gnosjö

Foto: Andreas Nilsson

21 sep

28 september – 5 oktober
bjuder Gnosjö scenkonst i
samarbete med biblioteket
och Hammargården in till
stor Höstfestival med ett
brett, smalt, populärt och
tankeväckande program
på Hammargården.
Vi är stolta över att
kunna erbjuda detta på
hemmaplan!
I år fyller Gnosjö bibliotek
25 år, och det firar vi med
buller och bång hela vecka
46. Vernissage, film, poesi,
en TV-kändis till barnen,
paneldebatt, lunchkonsert,
med mera. Kom och fira
vårt fina bibliotek!

15 nov

25 sep
19 okt

29 sep

5 okt
Foto: Susanne Svantesson

November är i
skrivarkretsar synonymt
med Nanowrimo – skriv en
roman på 50 000 ord på
en månad. Både nybörjare
och etablerade författare
utmanar sig själv. Vill du
också testa? Gå in på
nanowrimo.org och anmäl
dig, det kostar ingenting
och du tävlar bara med dig
själv. Kom sedan på vårt
skrivarcafé 19 september
och 22 november och dela
med dig av dina tankar
och skrivkrämpor.
Håll utkik. Det är i Gnosjö
kommun det händer!

Här i hittar du de evenemang som Gnosjö kommun arrangerar under hösten, 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.

SEPTEMBER
Gnosjö

Gnosjö

13 september
Internationell poesifestival Jönköpings län @ Gnosjö
Den latinamerikanske konstnären Jorge Restrepo H. visar hur
man tecknar karikatyrer. Han är bland annat känd för att ha
tecknat karikatyrporträtt av ledamöterna i Svenska Akademien
och kommer att ställa ut dessa på Stadsbiblioteket i Jönköping
den 14 september. Workshopen är gratis.
Tid och plats: 17.00 - 19.00, Gnosjö bibliotek
Medarr: Internationell poesifestival Jönköpings län
14 september
Internationell poesifestival Jönköpings län @ Gnosjö
Poeten Rasha Alqasim läser sin egen poesi och vi bjuder på
fika. Rasha Alqasim är född 1989 i Samarra, Irak och är poet
och journalist. Hon bor i Göteborg och hennes debutbok Jag
matar kriget med dem jag älskar har rosats av kritikerkåren.
Tid och plats: 11.00, Gnosjö bibliotek
Medarr: Internationell poesifestival Jönköpings län
Söndag 16 september
Dansföreställning på kulturhuset Spira, Jönköping
Följ med på Jessica and me på kulturhuset Spira i Jönköping.
Boka gratis bussplats senast 10 september på kultur@gnosjo.
se, först till kvarn. Biljetten till föreställningen köper du själv på
www.smot.se
Tid: Avresa från Posttorget i Gnosjö kl. 16. Mingel på Spira
kl. 17, föreställning kl. 18. Föreställningen är 70 min lång.
Beräknad hemkomst ca kl. 20.20.
Fredag 21 september
Lunchkonsert – Hördegårds fyra
Hördegårds Fyra turnerar runt om i landet och har medverkat i såväl TV som
radio. Nära, svenska texter blandas
med jazz, pop, visa och folkmusik.
Beställ lunchbaguette (50 kr) på
kultur@gnosjo.se senast 18 september. Fri entré.
Tid och plats: 12.15, Gnosjö bibliotek

Gnosjö

Gnosjö

Tisdag 25 september
Arkan Assad
Författaren Arkan Assad ger sin succéföreställning om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv.
Tid och plats: 18.00 Gnosjö bibliotek
Medarr: Gnosjö scenkonst, Olika vänner,
Studieförbundet Vuxenskolan

Torsdag 11 oktober
Författarbesök: Christer Nordmark
”Gnosjös företag i världen”. Journalisten och
författaren Christer Nordmark berättar om sin
bok Gnosjöandan – företagande som livsstil.
Tid och plats: 18.00, Gnosjö bibliotek
Fredag 19 oktober
Dansföreställningen Gräs
Dansare, dockspelare och en
cirkusartist möts för första gången på
en scen och då händer det massor
saker hela tiden… Det prisbelönta
danskompaniet Marionetteatern och
Claire Parsons Co gör finurlig och
elegant scenkonst för barn. Fri entré.
Tid och plats: 16.00, Hammargården
Medarr: Smålands musik och teater

Gnosjö

After försk

ola/After sk

Torsdag 25 oktober
Släktforskning
Westbo-Mo forskarförening finns på plats och guidar dig i
släktforskningsprogram.
Tid och plats: 14.00 - 17.00, Smålandsrummet, Gnosjö bibliotek
Medarr: Folkuniversitetet
Måndag 29 oktober och tisdag 30 oktober
Var med och skapa en Himmeli-skulptur
Himmeli är ett finskt hantverk som traditionellt görs av råghalm.
Här ska vi arbeta med sugrör och tillsammans göra en geometrisk skulptur som sedan kommer att hänga i biblioteket. Erik
Mäki, inredare, hantverkare och kommunikatör från Gävle guidar
oss. Max 15 personer per tillfälle, alla åldrar. Anmälan på
kultur@gnosjo.se senast 26 oktober.
29 oktober kl. 17.00 - 20.00, Tidningsrummet, Gnosjö bibliotek
30 oktober kl. 10.00 - 13.00, Tidningsrummet, Gnosjö bibliotek
Medarr: Skådebanan i Jönköpings län

NOVEMBER
Onsdag 7 november
Boka en bibliotekarie
Vill du få hjälp med e-böcker, IT, sociala medier eller andra biblioteksfrågor? Boka in en egen halvtimma på biblioteket@gnosjo.se
Tid och plats: 14.00 - 17.00, Gnosjö bibliotek

Höstlovsaktiviteter
Skrivarcafé
Onsdag 19 september och torsdag 22 november
Har du alltid drömt om att skriva en bok? Kom och träffa andra
som skriver! Här delar vi erfarenheter, fikar och skriver tillsammans.
Tid och plats: 16.00 - 18.00, Gnosjö bibliotek

Gnosjö

OKTOBER
Onsdag 10 oktober
Bokcafé
Bibliotekspersonalen tipsar om böcker och bjuder på fika.
Tid och plats: 18.00, Gnosjö bibliotek

29 oktober - 2 november
Var med och skapa en Himmeli-skulptur
Anmälan. Se information ovan.
Måndag 29/10 kl. 17.00 - 20.00, Gnosjö bibliotek
Tisdag 30/10 kl. 10.00 - 13.00, Gnosjö bibliotek
Bokfika
Vi tipsar om böcker och fikar tillsammans! Från 7 år och uppåt.
Tisdag 30/10 kl. 11.00 Hillerstorps bibliotek
Onsdag 31/10 kl. 11.00 Gnosjö bibliotek
VR-glasögon
Kom och testa bibliotekets VR-utrustning. Från 10 år.
Medarr: Gnosjö e-sport.
Fredag 2 november kl. 10.30 - 12.30, Gnosjö bibliotek

ola

28 september - 7 oktober
"Frost Sing a long"

Gnosjö scenkonst, Gnosjö folkbibliotek och Hammargården
bjuder in till en vecka späckad med scenkonst – teater, film,
komedi, allsång, dans mm. Praktisk information om biljetter och
anmälan till workshops hittar du på www.gnosjohostfestival.se.
Välkomna till Hammargården!
"Drottningsylt" med
Josefin Johansson
& Robert Noack

"My little Allsång" med
Josefin Johansson

Fredag 28 september
Kl. 15.30 Film: Frost, Sing a long
Kom och sjung med i den populära filmen, alla som kommer utklädda får gratis
popcorn! Fri entré, begränsat med platser.
Kl. 19.00 Stand-up/teater:
Drottningsylt med Josefin Johansson & Robert Noack
En humorshow som drar igenom hela Sveriges kvinnliga regentlängd från
Sigrid Storråda till Silvia, en hysteriskt rolig historielektion. Entré 180 kr.
Lördag 29 september
Kl. 10.00 - 11.30 Dansworkshop: Sofia Södergård
Sofia Södergård – frilansande dansare, koreograf, skådespelare och en av få
drag kings inom ballroom/kiki-kulturen i Sverige kommer till Gnosjö för att ge
en workshop i Vouging (housedans-stil) och ett efterföljande samtal. Från 14 år.
Fika ingår. Anmälan till kultur@gnosjo.se, ingen kostnad.
Medarr: Region Jönköpings län, kultur och utveckling.
Kl. 15.00 Musik: My little Allsång, Josefin Johansson
Galen 90-tals-allsång där vi sjunger de största pop-hitsen från det årtiondet.
Entré 180 kr.

"När vi
träffade varann"

Söndag 30 september
Kl. 18.00 Teater: När vi träffade varann
Urpremiär från Riksteatern i Gnosjö. En dramatisering av verkliga berättelser
från Gnosjö och andra platser om de möten som skedde mellan svenskar och
nyanlända hösten 2015. Entré 180 kr.
"Pina"

Tisdag 2 oktober
Kl. 18.00 Dansfilm: Pina
Wim Wenders gnistrande hyllning till en av den moderna dansens allra främsta
koreografer: Pina Bausch.
Medarr: Region Jönköpings län, kultur och utveckling.
Fredag 5 oktober
Kl. 19.00 Dansfilm/regissörsbesök: Män som dansar
Kom och följ en grupp vanliga mogna mäns erövring av dans och hur de vänder
upp och ner på mystiska begrepp som manlighet och talang. En klassisk
storhelgs-tv-familjefilm! Filmens regissör Susanne Svantesson presenterar
filmen och deltar i ett samtal efteråt.
Medarr: Region Jönköpings län, kultur och utveckling.

"Män som dansar"

"Kroppkaka
med Ika Nord"

Lördag 6 oktober
Kl. 19.00 Teater: Kroppkaka med Ika Nord
En humoristisk föreställning om kroppsspråk med legendariska Ika Nord. Entré
180 kr.
Söndag 7 oktober
Kl. 15.00 Dans/konst: Danskroki med Stina Nilsson
Välkomna att måla, teckna eller bara titta.

Bokcirkel
24 september, 22 oktober
och 26 november
Tid och plats: 17.00 - 18.00,
Gnosjö bibliotek

Jubileumsvecka
12 - 16 november

Gnosjö bibliotek 25 år!
Fri entré på alla evenemang under jubileumsveckan
Måndag 12 november
Kl. 17.00 - 19.00 Invigning av jubileumsveckan
Vernissage för jubileumsutställningen med foton av Sven
Magnusson från när biblioteket byggdes, invigning av
konstverket Återfödelsen samt tal av Kristine Hästmark,
kommunalråd och Daniel Backstig, ordförande i kultur- och
utbildningsutskottet, samt Kristina Gernes, bibliotekschef.
Pernilla Belfrage håller ett art talk om sin VR-utställning, i
samarbete med regionens utvecklare för bild och form.
Medarr: Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.
~~¤~~
Tisdag 13 november
Kl. 10.00 - 16.00 Öppet magasin med bokförsäljning
Vi öppnar bibliotekets magasin. Kom och botanisera bland
äldre böcker. Bok- och tidskriftsförsäljning.
Kl. 17.30 Film: Gruppen
En skrivarkurs med ungdomar hålls i den lilla hamnstaden
La Ciotat i södra Frankrike. Filmen visades i sektionen Un
Certain Regard, Cannes 2017. Regi: Laruent Cantet.
~~¤~~
Onsdag 14 november
Kl. 16.00 Afternoon tea med poesi
Bibliotekspersonalen bjuder på scones med tillbehör och
härlig och tankeväckande poesiläsning.
~~¤~~
Torsdag 15 november
Kl. 10.15 Barnaktivitet: Johan
Anderblad från Bolibompa!
Böckerna om Bojan handlar om en
liten kille som älskar alla fordon, och
det gör hans mamma Bibbi också.
Vilken tur att hon jobbat som både
brandman och polis och är expert på
alla utryckningsfordon!
Medarr: Författarcentrum
Kl. 18.00 Panelsamtal: På spaning efter den tid som kommer
Spaning kring bibliotekens framtida roll med Katinka Borg,
chef för regionbiblioteket Jönköpings län, Karin Cellton
aka Feelbadbibliotekarien, barnbibliotekarie och
litteraturskribent.
Moderator: Kristina Gernes, chef för bibliotek och
allmänkultur
~~¤~~
Fredag 16 november
Kl. 12.15 Lunchkonsert: Le trio Bahgdad
Fiol, oud och piano. Folkmusik från mellanöstern och
Sverige. Beställ lunchbaguette (50 kr kontant) senast
13/11 på kultur@gnosjo.se.

Språkcafé
6 september, 20 september,
4 oktober, 18 oktober, 1 november,
15 november och 29 november.
Tid och plats: 18.00,
Gnosjö bibliotek
Samarr: Olika vänner och Gnosjö
folkbibliotek

Sagoläsningar
Halvan, här kommer grävskopan
Håkan Johansson läser och
berättar om hur det är att jobba som
grävmaskinist.
14 september kl. 10.15, Gnosjö
bibliotek
2 oktober kl. 10.00, Hillerstorps
bibliotek

UTSTÄLLNINGAR
Gnosjö bibliotek
10 september - 5 oktober
Dansutställning: Cristiana Morgantis
En hyllning till dansen som konstart och tiden som flytt. Den italienska dansaren och koreografen Cristiana Morgantis konstnärsskap och koppling till dansikonen Pina Bausch. Boka också gärna
plats i bussen till förställningen ”Jessica and me” som spelas på
Spira i Jönköping 16/9 och som har koppling till utställningen.
Medarr: Region Jönköpings län.
8 oktober - 2 november
Svenskt barnbildarkivs filmutställning: Oroliga tider
Teckningar, målningar, applikationer och illustrationer från Svenskt
barnbildarkivs samlingar. Följ med på en resa genom stora och
svåra händelser. En resa där barn med sina bilder ger oss sin
samtida syn på delar ur vår gemensamma historia.
5 - 16 november och 12 - 16 november
Jubileumsutställning i två delar
5 - 16 november visar Sven Magnusson foton från byggnationen
av Gnosjö bibliotek 1993.
12 - 16 november visas VR-utställningen ”The garden of thoughts”
av Pernilla Belfrage, illustratör, formgivare, filmskapare och
VR-kreatör. Belfrage väver samman den digitala VR-världen med
kollaborativt broderi och musik i en historia om växande. Upplevelseutställningen är öppen varje dag kl. 13-16. Varje besökare bokar
15 minuter i den virtuella världen via mail till kultur@gnosjo.se eller
direkt på plats i biblioteket. Rekommenderat från 13 år och uppåt.
19 november - 14 december
Lizzie Hildell
Lizzie visar oljemålningar inspirerade av många somrar i Italien.

Gnosjö

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.

