KULTURPROGRAM
LAXÅ BIBLIOTEK
HÖSTEN 2020

14e-25e september

PIPPI 75 ÅR
I år är det 75 år sedan som den första
boken om Pippi Långstrump gavs ut i
Sverige. Detta firas under 2020 över
hela världen och så även hos oss.
Under två veckor har vi Pippi-tema
och grattar världens starkaste flicka på
födelsedagen!

26e september kl. 14.00

MUSIKÄVENTYRET
"LILLA LITEN PÅ
TURNÉ" MED DIANA
& CO
Gör dig redo för ett musikäventyr,
för nu åker Lilla Liten på turné!
Tillsammans med Diana och
den lilla orkestern får deltagarna
musicera tillsammans med sång,
instrument och rörelse i en fartfylld
musikalisk lek.
Ålder: 0- 6 år.
Gratis men entrébiljetter hämtas
på biblioteket från den 17/9
Begränsat antal platser, max 1
vuxen/familj

© The Astrid Lindgren Company/Ingrid
Vang Nyman

2a oktober kl. 14-15

SAGOSTUND
Vi sjunger och ramsar tillsammans
och sedan är det lekstund för de
yngsta medan de äldre lyssnar på
saga.
Ålder 0-6 år

12e- 30e oktober

LAXÅ BIBLIOTEK
FYLLER 50 ÅR
Vi firar bibliotekets 50-års
jubileum i dessa lokaler med en
nostalgisk minnesutställning.

13e oktober kl. 15-18

SPINNCAFÉ MED
LENA KÖSTER
I samband med utställningen ”Skogen i
mig” i Konsthallen där Lena medverkar
med textilier, bjuder vi in till Spinncafé.
Lena Köster är textillärare i grunden men
har under de senaste decennierna haft
sin egen vävateljé i Tiveden som bas,
medverkat i många utställningar och
finns representerad på museer runt om
i landet såväl som i flertalet kyrkor. Lena
som har egna får är en mästare i att spinna
ull, och här visar hon grundteknikerna i
detta både med slända och spinnrock
för dig som vill prova på.
Ta gärna med egen slända eller
spinnrock om du har, det kommer finnas
olika sorters svenskt ull att pröva.
Begränsat antal platser
Föranmälan senast 12/10

VILL DU STÄLLA UT I LILLA GALLERIET PÅ
LAXÅ BIBLIOTEK?
För dig som skapar och vill visa andra dina verk finns
nu Lilla Galleriet. Här prioriterar vi debutanter framför
etablerade konstnärer och bjuder även in alla former av
uttrycksformer och hantverk.
Välkommen in till biblioteket för att lämna din ansökan,
alternativt skicka e-post till biblioteket@laxa.se eller ring
0584- 47 31 94

20e oktober kl. 18-19.30

FÖRFATTARBESÖK
SUSANNA ALAKOSKI
Susanna
Alakoski
gjorde
författardebut 2006 med romanen
Svinalängorna, som belönades
med Augustpriset och både blev
pjäs och film. Sedan dess har
Alakoski varit redaktör för ett flertal
uppmärksammade
antologier,
skrivit ytterligare en roman,
Håpas du trifs bra i Fengelset
(2010), fyra barnböcker samt de
två dagboksessäerna Oktober
i Fattigsverige (2012) och April i
Anhörigsverige (2015), där den
sistnämnda sattes upp som pjäs på
Stockholms Stadsteater våren 2016.
Alakoski är socionom och utsågs år
2015 till hedersdoktor vid Fakulteten
för hälsa och samhälle vid Malmö
högskola. Föreställningen Laina och
fåglarna hade premiär 2017. Alakoski
är aktuell med Bomullsängeln, del
ett i en romansvit om fyra böcker.
Plats: Casselgården
Fri entré, men entrébiljetter hämtas senast
16/10
Begränsat antal platser

Foto: Sara MacKey

27e oktober

LÄSLOVSAKTIVITET FÖR BARN 7-12 ÅR
Mer info kommer!

28e oktober kl. 10-12

PYSSELONSDAG
Rysligt höstpyssel för den som
är 9 år och uppåt. Yngre barn är
välkomna i vuxens sällskap.

6e november kl. 14-15

SAGOSTUND
Vi sjunger och ramsar tillsammans
och sedan är det lekstund för de
yngsta medan de äldre lyssnar på
saga.
Ålder 0-6 år

9e-20e november

MUMIN 75 ÅR

I år är det också 75 år sedan
Tove Janssons första bok om
Mumintrollen gavs ut. Dessa älskade
barnboksfigurer vill vi naturligtvis
fira och gör så med ett Mumin-tema
under två veckor.

17e november kl. 17-18.30

DECKARKVÄLL
En kväll i deckarnas värld, där vi tipsar
om såväl klassiker som sprillans nytt.
Vi bjuder på fika.
Föranmälan senast 16/11

I coronatider erbjuder vi:

HEMKÖRNING
Nu kan du som är 70+ eller
tillhör en riskgrupp få dina
böcker levererade hem till
dig.

bild: freepik.com

Observera att alla evenemang i programmet
kan komma att ställas in/ flyttas fram med
kort varsel på grund av rådande situation.
bild: freepik.com

TAKE AWAY
Vill du helst inte komma in på
biblioteket, kan vi lämna dina
beställda böcker utanför.

bild: freepik.com

• Ladda ned appen Biblio
• Välj Sydnärkebiblioteken
• Logga in med ditt lånekortsnummer och pinkod
• Hitta en bok genom att bläddra bland
kategorierna eller sök på författare eller titel
Obs! Av kostnadsskäl dröjer det en tid innan de allra senaste
titlarna finns att låna i Biblio.

30e november-11e december

UTSTÄLLNING OM
DISKRIMINERINGSLAGEN
Under två veckor gästas vi av en
utställning framtagen av Örebro
rättighetscentrum Här står de olika
diskrimineringsgrunderna i fokus och
syftar till att höja kunskapen kring
diskriminering och vilka rättigheter
människor har.

4e december kl. 14-15

SAGOSTUND
Vi sjunger och ramsar tillsammans
och sedan är det lekstund för de
yngsta medan de äldre lyssnar på
saga.
Ålder 0-6 år

UTSTÄLLNINGAR

24e augusti- 18e september

KONST AV EMMA GUSTAFSSON
”Mitt namn är Emma Gustafsson, uppvuxen i Röfors men bor numera i Laxå.
Jag fann konsten för något år sen och har sedan dess inte kunnat släppa
penseln ifrån mig. På kanvasen speglar jag mina känslor, allt ifrån sorg till
glädje. Det här kommer att bli min första utställning och det känns oerhört
spännande.”

5e- 30e oktober

SKOGEN I MIG
Anna Bergström, Lena Köster och Jeannette Håkansson är tre konstnärer
och hantverkare bosatta i Tiveden. I keramik, textil och glas tolkar de här
den fantastiska natur de verkar i, men även de hot den står inför.
Vernissage 5/10 kl. 17-18

Foto: Anita Bengtsdotter-Eriksson

23e november-18e december

LAXÅ DAGCENTERS FÄRGGLADA GÄNG
Äntligen är det dags för ännu en utställning med Laxå dagcenters färgglada
gäng. Färg, fantasifullhet, oändlig kreativitet och mängder av glädje kan
utlovas.
Ingen vernissage

Laxå bibliotek
Postgatan 13
695 30 Laxå
Tfn: 0584 - 47 31 96
E-post: biblioteket@laxa.se
Vi finns också på
Instagram och Facebook
@laxabibliotek
Laxå bibliotek
Öppettider:
Måndag kl 14.00 - 18.00
Tisdag
kl 14.00 - 18.00
Onsdag kl 10.00 - 15.00
Torsdag kl 12.00 - 17.00
Fredag
kl 10.00 - 15.00

