Vik här

MAJ
Torsdag 3 maj
Lär dig om sociala medier – drop in
Kom och få hjälp med sociala medier – turismutvecklare Lina
Sandström och biblioteksassistena Shareen Fors guidar dig.
Tid och plats: 14.00 – 16.00, Gnosjö bibliotek
Onsdag 16 maj
Modevisning/vernissage
Multidesigngruppen har under våren arbetat i bibliotekets lokaler
med design och sömnad. Projektledare har varit Maria Skenegård.
Välkommen på stor modevisning!
Tid och plats: 18.00, Gnosjö bibliotek

KULTURPROGRAM

Onsdag 23 maj
Bokcafé
Bibliotekspersonalen tipsar om böcker och bjuder på fika.
Tid och plats: 18.00, Gnosjö bibliotek

mars - maj 2018

UTSTÄLLNINGAR

Välkommen till ett spännande vårprogram med något för alla!
Pricka redan nu in i almanackan det som är intressant för just
dig. Vårens tema är ”Våra val”. I september går Sverige till val,
och redan nu vill Gnosjö bibliotek belysa hur våra olika val kan
styra våra liv och påverka samhället och vår omgivning. Hur slår
vi vakt om demokratin i en tid som blir mer och mer polariserad?
Hur kan vi genom våra val påverka världen i en bättre riktning?
I vår kommer vi gästas av mycket intressanta föreläsare som
belyser de här frågorna på ett mycket engagerat sätt inom helt
olika ämnesområden. 15 mars handlar det om klädindustrin,
12 april om konflikten stad – land och 26 april om
nyhetsförmedlingen på Internet. Glöm inte heller
seminariedagen om yttrandefrihet 10 mars. Se mer information
här i programmet och på evenemangskalendern på Gnosjö
kommuns hemsida samt på Gnosjö biblioteks facebooksida.

Gnosjö bibliotek
5 mars – 23 mars
Mother Tounge
Videokonstutställning med sju turkiska konstnärer vars verk
lyfter aktuella frågor om yttrandefrihet och kvinnors rätt till frihet
och jämlikhet. Vernissage på Internationella kvinnodagen 8 mars
kl. 17-19, seminariedag om yttrandefrihet 10 mars kl. 11-15.
Mer information om de här arrangemangen hittar du i Gnosjö
kommuns evenemangskalender.
Medarr: Skådebanan Jönköpings län, Region Jönköpings län,
Projekt Konsten att mötas, Sveriges konstföreningar.
26 mars – 15 april
Konstrundan Prisma
Konstgruppen Prisma från Gnosjö ställer ut sina alster. I
samband med Konstrundan Gislaved – Gnosjö 14-15 april finns
medlemmarna på plats för visning och försäljning.

2 m ar

16 april – 11 maj
Dorota Vestlund och Sylvia Nilsson
Gnosjökonstnärerna ställer ut sina alster. Vernissage 19 april
kl. 17-19.
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7 maj – 21 maj
Cornelia Åberg
Cornelia Åberg, elev på Handelsprogrammet på GKC visar
målningar från sitt gymnasiearbete.
21 maj – 3 augusti
Multidesigngruppen
Multidesigngruppen har under våren arbetat i bibliotekets
lokaler med design och sömnad. Projektledare har varit Maria
Skenegård.

20 ap

Vik här

Här hittar du de evenemang som Gnosjö kommun
arrangerar under våren, 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.
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Vik här

MARS

Tisdag 3 april
Påsklovsaktivitet – prova på Streetdance
Ledare: Olivia Morhed. Anmäl dig senast 28 mars till
kultur@gnosjo.se. Ingen kostnad.
Tid och plats. 10.00 - 12.00 högstadiet,
13.00 - 15.00 gymnasiet, Hammargården.
Medarr: Feel the Music med Cecilia AB.

Torsdag 1 mars
50 år av hattmode - utställningsavslutning
Evelyns mode firar 50 år idag och bjuder in till festligt mingel!
Tid och plats: 18.00 - 20.00, Gnosjö bibliotek

After försk
Fredag 2 mars
ola/After sk
ola
Sagan om den underbara familjen Kanin
och monstret i skogen – Teater Pellerin
Med lekens och skrattets hjälp och nyskriven musik berättas historien
om kaninen som går vilse och träffar ett monster. För barn 3-6 år.
Tid och plats: 16.00, Gnosjö bibliotek

Onsdag 4 april
Påsklovsaktivitet - Bokfika
Går du i mellanstadiet? Kom och få fika och tips om böcker!
Tid och plats: 11.00, Hillerstorps bibliotek

Måndag 5 mars
Scratch
Pröva på att göra dina egna berättelser, spel och animationer på
surfplatta eller bärbar dator. Ta gärna med egen, annars finns det att
låna. 9-12 år.
Tid och plats: 10.00 - 12.00, Gnosjö bibliotek

Torsdag 12 april
Släktforskning
Westbo-Mo forskarförening finns på plats och guidar dig i
släktforskningsprogram.
Tid och plats: 14.00 – 17.00, Gnosjö bibliotek
Medarr: Folkuniversitetet

Måndag 5 mars
Hur vacker kan en trädgård vara?
John Taylor från TV:s Trädgårdstider besöker oss och ger tips för
trädgården.
Tid och plats: 19.00, Gnosjö bibliotek
Medarr: Gröna tråden, Folkuniversitetet

Torsdag 12 april
Serieromanen Nya Norrland
Serietecknaren Mats Jonsson är aktuell med sitt nya album Nya
Norrland som på ett annorlunda sätt beskriver konflikten mellan stad
och land. Missa inte ett både komiskt, engagerande och allvarligt
framträdande med serierutor på storbild.
Tid och plats. 18.00, Gnosjö bibliotek

Torsdag 15 mars
Modeslavar
Varför är kläderna vi köper så billiga? Journalisterna Tobias
Andersson Åkerblom och Moa Kärnstrand berättar om sin bok
”Modeslavar – den globala jakten på billigare kläder”.
Tid och plats: 18.00, Månsidan, Gnosjö bibliotek

Lördag och söndag 14 – 15 april
Konstrunda
Stor konstrunda i Gislaved – Gnosjö. Prisma från Gnosjö deltager och
ställer ut på Gnosjö bibliotek.
Plats: Gnosjö bibliotek
Medarr: Prisma, Konstrundan

Torsdag 22 mars
Lär dig om sociala medier – drop in
Kom och få hjälp med sociala medier – turismutvecklare Lina
Sandström och biblioteksassistent Shareen Fors guidar dig.
Tid och plats: 14.00 - 16.00, Gnosjö bibliotek

After försk
Fredag 20 april
ola/After sk
ola
Dansföreställning - Ögonblick
Danskompaniet Kolko ink kommer med sin fantasifulla föreställning
Ögonblick som bygger på barnets nyfikenhet, upptäckslusta och
längtan. Efteråt får barnen själva pröva på koreografin. Från 4 år.
Tid och plats: 16.00, Hammargården

Fredag 23 mars
Lunchkonsert – Från Bach till Beatles
En konsert i klassisk anda med violinisten Per Elvinsson och
Gnosjö församlings nya organist Elisabeth Ringdahl, piano. Beställ
lunchbaguette (50 kr) på kultur@gnosjo.se senast 20 mars. Fri entré.
Tid och plats: 12.15, Gnosjö bibliotek

Bokcirkel
26 mars, 23 april och 28 maj.
Tid och plats: 17.00 - 18.00,
Gnosjö bibliotek
Medarr: Folkuniversitetet

APRIL

Torsdag 26 april
Nyheter på nätet
Susanne Almgren, universitetsadjunkt på Jönköpings university,
föreläser om nyheter på nätet och dess användare. Kom och skaffa dig
mer kunskap om detta mycket aktuella ämne i fake news-tider!
Tid och plats: 18.00, Gnosjö bibliotek
Medarr: Folkuniversitetet

Språkcafé
8 mars, 22 mars, 5 april,
19 april, 3 maj, och 17 maj.
Tid och plats: 18.00,
Gnosjö bibliotek
Samarr: Olika vänner och
Gnosjö folkbibliotek

Fredag 27 april
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
24 april. Fri entré.
Tid och plats: 12.15, Gnosjö bibliotek

5-23 m

Sagoläsningar
Fredag 16 mars kl. 10.15,
Gnosjö bibliotek
Tisdag 10 april kl. 10.00,
Hillerstorps bibliotek
Fredag 4 maj kl. 10.15,
Gnosjö bibliotek
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