Vernissage
– Lena Pedersen & Berglind Magnusdottir
Kulturhuset Blohmé
Lördag 29 oktober
Kl. 11.00–13.00

Kulturkalender
Augusti–december 2022

Konstnär: Lena Pedersen

KULTURKALENDER AUGUSTI–DECEMBER 2022

”Vi insåg inte att vi skapade minnen,
vi visste bara att vi hade roligt.”
(Ur Nalle Puh av A.A. Milne)

Varmt välkommen till en kulturhöst i Älmhult!
Ett stort tack till alla fantastiska arrangörer och
kulturaktörer i vår kommun och region.

SAGOBYGDEN – Ett mytomspunnet landskap

Sagobygden består av de tre kommunerna Älmhult, Ljungby
och Alvesta, tillsammans bildar de en magisk del av Sverige
spännande och roliga berättelser. Berättelserna gick från mun
till mun och än i dag berättar vi dem i Sagobygden. Det var
här i sydvästra Småland, som mycket av den svenska muntliga
traditionen skrevs ner. Här levde märkliga sagoberättare
		
betydelsefulla sagosamlare och här finns otaliga sägenomspunna platser.
Sagobygden är sedan 2018 upptaget på Unescos register över goda
metodiska exempel, det så kallade Register of Good Safeguarding
Practices. I turistinformationen hittar du mer om Sagobygden, på tre
språk; en folder med karta över hela Sagobydgen, Sägenhäftet På
upptäcktsfärd i Sagobygden och En sägenresa i Älmhults kommun.
Information hittar du på almhult.se, sagobygden.se, samt Sagobygdens Facebook-sida.

KULTURHUSET BLOHMÉ

UTSTÄLLNINGAR

Bibliotek
Kommunens huvudbibliotek finns i Kulturhuset
Blohmé. 0476-552 20, bibliotek@almhult.se

Älmhults Konstförening
Plats: Kulturhuset Blohmé
Konstrundan 2022, 27-28 augusti.

Fenix fritidsgård
Riktar sig till ungdomar som går i åk 6–9.

Sabine Öllerer, textil m.m. Vernissage 10/9,
kl. 11.00–13.00. Utställningen pågår
10/9–15/10.

Kulturskola
Älmhults Kulturskola erbjuder kurser i
musik, dans, bild, foto, slöjd och teater
för barn och ungdomar mellan 0-20 år som
bor i Älmhults kommun.

Lena Pedersen & Berglind Magnusdottir, papier
maché-skulpturer och målningar. Vernissage
29/10, kl. 11.00–13.00. Utställningen pågår
29/10–26/11.
Fotoutställning på tema ”Mitt liv i Corona,
samlingsutställning. Vernissage 10/12,
kl. 11.00–13.00. Utställningen pågår
10/12–21/1.

ÄLMHULTS FOLKETS HUS

KLIMATSMARTA FÖRELÄSNINGAR
– En digital föreläsningsserie för en hållbar livsstil
Tisdag 20 september, kl. 18.30–19.30
Att leva med elbil i vardagen
Stefan Andersson, generalsekreterare i
Gröna Bilister.
Torsdag 6 oktober, kl. 18.30–19.30
Energieffektivisering för småhusägare
Chico Hovedskov Crafoord ger dig
matnyttiga tips.
Torsdag 20 oktober, kl. 18.30–19.30
Hållbar mat varje dag – Gott och hälsosamt. Ulrika Brydling ger dig konkreta
verktyg till verklig förändring.
Torsdag 10 oktober, kl. 18.30–19.30
Gör skillnad! – Från klimatångest till
handlingskraft. Maria Soxbo tipsar om
vad vi kan äta varje dag.
Föreläsningsserien är ett samverkansprojekt
mellan Energi- och klimatrådgivningen i flera
kommuner i södra Sverige.

Under 2020 genomgick huset och verksamheten en uppgradering och nu arrangeras
här film, konserter, stand up, direktsänd
opera med mera de flesta dagar i
veckan. Denna stora satsning har
uppmärksammats nationellt då
Folkets Hus fick utmärkelsen
årets biografinnovatör 2021
av bio.se och Biografcentralen. De har
också fått utmärkelsen Årets
Jazzklubb
samt fått
pris som
Årets utvecklare
på Älmhults
Företagargala. På
Folkets hus finns en
serverad biograf, något
som vanligtvis bara finns i
större städer. Det innebär att
du kan äta och dricka något gott
till filmen eller föreställningen. I
Folkets Hus har även Kulturskolan
och ABF lokaler.
E-post: info@folketshusalmhult.se FB: Folkets Hus
Älmhult. Instagram: folketshusalmhult. För info om
kommande arrangemang och filmer: folketshusalmhult.se

Musikriket är Musik i Syds konsertsatsning i Kronobergs län och i Skåne.
Välkommen att uppleva livemusik av
bra kvalitet med professionella musiker
i ett varierat konsertprogram. Dessutom
till ett bra pris och utan att behöva
resa långt!
musikriket.nu

LINNÉS RÅSHULT
– Carl von Linnés födelseort, Sveriges tionde kulturreservat
Kulturreservatet, trädgårdar och ängslandskapet är
öppet året om. Trädgårdscafé och butik har öppet:
28/6–14/8 Tisdag-söndag
kl. 9.00-16.00
18/8–4/9 Torsdag-söndag kl. 9.00-15.00
Boka guidning med Carl von Linné
på webben eller telefon 0476-213 18
Läs mer på linnesrashult.se

SPJUTARETORPSBYGDENS KULTURFÖRENING
Föreningen är verksam längst öster ut i kommunen och arrangerar kulturvandringar, årlig konst- och kulturrunda och strävar efter att synliggöra den
säregna naturen och de gamla kulturmiljöerna i Spjutaretorpsbygden.
Se vandringsleder via appen Naturkartan
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SKOLVERKSAMHET

DESTINATION MÖCKELSNÄS

I naturskön miljö erbjuder Möckelsnäs Herrgård
och Möckelsnäs Trädgård i samarbete ett rikt
utbud av upplevelser och olika miljöer. På
halvön Möckelsnäs i naturreservatsmiljön
skapas platsen för ”det goda livet”.
Egna kulturevenemang arrangeras
som opera, populärmusik, blues,
teater, föreläsningar och det
finns möjlighet hjälpa
till att skapa möten,
aktiviteter och konferenser. I kulturcentret inryms
fasta glasutställningar
och andra
konstutställningar.
Det finns också ett
orangeri med en inspirationsträdgård med
fyra kvarter samt ett trädgårdscafé med en trädgårdsbutik under vår och sommar.

Skapande skola
Under höstterminen 2022-vårterminen
2023 genomförs flera Skapande Skola
-projekt på Älmhults kommuns skolor.
Projekten finansieras av Kulturrådet.
Läsårets Skapande skola-satsning har
inriktning bild, form och design; kulturarv, slöjd och hantverk samt musik.
Projekten planeras och genomförs i
samarbete med UNGA Musik i Syd
samt lokala kulturaktörer som Marianna
Agetorp/Stensjöäng, Älmhults Kulturskola,
Linnés Råshult och IKEA Museum.
Kultur för skollediga barn och unga
För lovaktiviteter på bland annat
Älmhults bibliotek och Fritidsgården
Fenix, se almhult.se/sv/kulturfritid.
IKEA Museum erbjuder också lovaktiviteter.
För program – se respektive hemsida.

destinationmockelsnas.se

60 ÅR I NATUREN!
Naturvänner i Linnébygden bildade 1962 en
förening för att utforska och skydda naturen i Älmhults kommun plus Loshults församling. Intresset
för naturen lever vidare och föreningen är numera
en krets av Sveriges största miljöorganisation.
Under hösten firar vi mångfalden och bjuder in till
jubileumsfest! Håll utkik! Läs mer på linnebygden.
naturskyddsforeningen.se
Arr: Naturskyddsföreningen Linnébygden i samarbete med
Studiefrämjandet

Barn- och
familjeaktivitet

STUDIEFÖRBUND

ABF Kronoberg – Älmhults Folkets
Hus och N. Esplanaden 6, Älmhult.
Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang.
Tfn: 0476-106 66, e-post: info.kronoberg@abf.se, abf.se/kronoberg.
Facebook/Instagram: abfkronoberg
Studieförbundet Vuxenskolan,
Eriksgatan 1, Älmhult. Studiecirklar,
kurser och kulturprogram. Aktuellt
program hittar du på: sv.se/kronoberg,
Facebook: Studieförbundet Vuxenskolan
Kronoberg, Instagram: svkronoberg

Letar du efter en aktivitet
för familjens yngsta eller
kanske för hela familjen?
Håll utkik efter oss!
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IKEA MUSEUM

Kom och besök IKEA Museum. Få nya
perspektiv på IKEA och se utställningen
“Berättelsen om IKEA” – våra rötter, vår
nutid och framtid. Upplev spännande tillfälliga
utställningar, restaurang KÖKET och
museibutiken med unika produkter.
Lär känna oss på IKEAmuseum.com och se vad som är på gång.
ikeamuseum.com

AKTIVITETSHUSET

Missa inte vårt varierande program för kulturevenemang på
Aktivitetshuset i Älmhult. Håll utkik efter kommande
evenemang via aktivitetshusetalmhult.se. I vår restaurang
och bageri SMAK serveras frukost, lunch och middag, med
en särskilt god tanke bakom – att du ska må väl. Vi väljer
varsamt ut våra råvaror och lagar mat och bakar från grunden.
För en bra balans för både kropp och själv, med massor av
spännande smaker såklart.
aktivitetshusetalmhult.se

MUFF

Pristagare av Region Kronobergs kulturutmärkelse 2019: Årets kreativa entreprenör
inom kulturområdet. En mötesplats för alla. Lokala konstnärer ställer ut i ateljén och
lyfter globala idéer.
Muff is not only about food though, we are also engaged in and support the
local arts scene. Anything from hosting arts classes for kids or providing an local artists to
hosting live music concerts and divese events both indoors and outdoors. Muff is about community, diversity, inclusion and engagement. Welcome! Follow us on Instagram @muffalmhult
Mer info på Instagram@muffalmhult, muffinka.se samt på plats.

LIVE!

Ett hus fullt av möjligheter! Live! är en multifunktionell
arena för framtidens evenemang och möten, fysiska som
digitala från de minsta till de riktigt stora. Live! är en del av
Ingka Centres omfattande satsning i området och transformationen från handelsplats till mötesplats. Det finns plats
för upp till 2 500 personer samtidigt och möjliggör för
konferens, nöjes- och kulturarrangemang som tidigare inte
varit möjligt att genomföra i Älmhult. Länge har en verksamhet som Live! saknats och idag finns
arenan till för inte endast Älmhult men även för hela regionen. Live! blir vad vi vill att det ska
vara. En plats för gemenskap, fester och gäster eller jobb, inspelningar och möten, inomhus eller
utomhus, publika såväl som slutna.
almhultshandelsplats.se
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AUGUSTI
FREDAG–SÖNDAG

29–1
JULI/AUGUSTI

ÄLMHULTS CENTRUM

SVENSKA PANHARDKLUBBENS
INTERNATIONELLA MÖTE
Panhard är ett franskt bilmärke med anor
ända från 1889. Mellan den 29 juli till den
1 augusti arrangeras en internationell träff i
Älmhult. Ta chansen att njuta av dessa
fantastiska bilar då de står uppställda på olika platser eller passerar
genom kommunen. Bilarna är oftast parkerade utanför IKEAs hotell,
men besöker även andra ställen i kommunen.
Arr: Svenska Panhardklubben med stöd av Älmhults kommun

ONSDAG

3

AUGUSTI

LINNÉS RÅSHULT, KL. 11.00–14.00

VISNING AV GAMMELGÅRDEN
Kunniga berättare finns på plats. Få en
personlig guidning och ställ dina frågor!
Arr: Hembygdsföreningen Linné

LÖRDAG

6

AUGUSTI

LINNÉÄNGEN VID STENBROHULTS KYRKA (LINNÉSTATYN), KL. 10.00

SLÅTTERGILLE I STENBROHULT
Allmogemusik och kvartettsång. Kaffe och slåttergröt serveras.
Arr: Hembygdsföreningen Linné

LÖRDAG-SÖNDAG

6-7
AUGUSTI

ÄLMHULTS KOMMUN, KL. 10.00–15.00

LINGONRUNDAN
Varmt välkomna på Lingonställen Västra Småland Lingonrundor.
De flesta platser har öppet kl. 10.00–15.00. Avvikande tider kan
förekomma. Det bjuds på upplevelser med hållbar, lokal shopping,
närproducerad mat/delikatesser, blommor, inredning, hotellövernattning,
museer hantverk, dryck och konst med mera. Upplev alla fina platser som
finns i vår vackra bygd, Småland!
Gratis! www.lingonrundan.com

ONSDAG

10
AUGUSTI

HÄRLUNDA KYRKA, KL. 18.30–19.30

MUSIK I SOMMARKVÄLL – KÄRLEK UTAN GRÄNSER
Maria Bertilsson Paganou, sång och Antonis Paganou, valthorn.
Arr: Virestad-Härlunda Församling
6

AUGUSTI
TORSDAG

11
AUGUSTI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 20.00

KONSERT – LINNEA HENRIKSSON
Linnea Henriksson åker på turné! I sommar
ger hon sig ut med hela bandet och sina
fantastiska låtar, både favoriterna vi kan
utantill och nya låtar som ingen fått höra
till dess. Gåshud, glädje och en unik
scennärvaro. Det är så vi känner Linnea
Henriksson oavsett om hon rör oss till tårar
i Så Mycket Bättre eller programleder
Foto: Mira Wickman
Melodifestivalen. Under pandemin gav hon
oss trösterika ”Det kommer en tid” och i
sommar är den äntligen här. Med det är också Linnea tillbaka där hon
själv kallar hemma – på scenen. Turnéns i särklass minsta spelplats blir på
Folkan i Älmhult – passa på att se en unikt intim spelning.
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF med stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

FREDAG

12
AUGUSTI

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.19.00

KONSERT – TIMO RÄISÄNEN
Sveriges okrönte indie-konung bjuder på en
konsert utöver det vanliga. Timo Räisänens
solokarriär tog fart direkt med det finstämda
popalbumet Lovers are Lonely 2004 och
följdes upp av monsterhiten Fear No Darkness Promised Child. Med nio
soloalbum och hundratals gig i ryggen har Timo etablerat sig som en av
landets största live-artister.
Entré: 300 kr. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF och Älmhults kommun

LÖRDAG

13
AUGUSTI

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.19.00

MUSIK I ORANGERIET – SLEEPING BEAUTY
Sleeping Beauty är en Växjöbaserad jazzsextett vars medlemmar har vuxit upp med den
jazzmusik som hade sina bästa år 1940–1970.
Räkna med att få njuta och dansa till svängiga
låtar ursprungligen skrivna av Ellington,
Adderley, Rollins & Kosma, men även en del
eget material. Mat serveras i samband med evenemanget.
Entré: 150 kr. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF och Älmhults kommun
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AUGUSTI
SÖNDAG

14
AUGUSTI

HALLARYDS HEMBYGDSPARK, KL. 11.00–19.00

SPELMANSSTÄMMA I HALLARYD
20-årsjubiléum för spelmansstämman till Carl Lavins minne. Vi börjar
kl. 11.00 med spelmansgudstjänst och fortsätter med allspel och gruppspel
med start kl. 14.00. Gott om utrymme för buskspel från ca. kl. 12.30.
Ta med fikakorg.
Arr: Hallaryds Hembygdsförening

SÖNDAG

14
AUGUSTI

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00

TRÄDGÅRDSVANDRING 3
Förvaltare Frida Söderström ”Grott ha de gjort”.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

SÖNDAG

14
AUGUSTI

ÄLMHULTS KYRKOGÅRD, KL. 16.00–18.00

KYRKOGÅRDSVANDRING
Kyrkogårdsvandring under ledning av Ingemar Almkvist.
Korv med bröd efter vandringen. Välkomna!
Arr: Älmhults Församling

ONSDAG

17
AUGUSTI

VIRESTADS KYRKA, KL. 18.30-19.30

MUSIK I SOMMARKVÄLL – MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE
Vendela, Ludwig och Gustaf Björkman. L Ottosson & M Björkman.
Arr: Virestad-Härlunda Församling

SÖNDAG

21
AUGUSTI

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00

VI MINNS LINNÉJUBILÉET 2007
Medverkande: Ingemar Johnsson, Inger
Bromihn, Inger Arvidsson, Karin Fredriksson
Franzén och Anton Härder.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

ONSDAG

24
AUGUSTI

STENBROHULTS KYRKA, KL. 18.00

KYRKOGÅRDSVANDRING I STENBROHULT
Församlingen bjuder till kaffesamkväm i sockenstugan.
Arr: Hembygdsföreningen Linné
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AUGUSTI
ONSDAG

24
AUGUSTI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 20.00

KONSERT – DANIEL LEMMA (SOLO)
Daniel Lemma slog igenom för exakt 20 år
sen med albumet ”Morning Train” som blev
titelmusiken till ”Jalla Jalla”. Nu släpper
Daniel ”Sörgårdens Tak” där han för första
gången sjunger med eget material på svenska.
Daniel Lemma sjunger på svenska om ett
mytiskt Göteborg och om ett land som
tappat fotfästet. Allt vävs samman till ett
skimrande drömlikt Göteborg av musik och
liv. Ett svunnet Göteborg, en magisk stad, lite
bättre än den någonsin varit i verkligheten.
Till Folkan kommer han som en avslutning på sin sommarturné. Visst har
du hört hans hits men Lemma är absolut bäst som live-artist. Du vill inte
missa detta! Säkra din biljett redan idag!
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF samt stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

FREDAG

26
AUGUSTI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 20.00

KONSTRUNDAN: SWING TARTURO!
Som en del av invigningen till Konstrundan så bjuder vi på ett makalöst
svängigt band som gör att du varken vill eller kan sitta still. Med rötterna
i New Orleans och söderns majsfält framför Swing Tarturo rootsjazz från
det innersta av sväng. I musik som klingar 1920-tal, rytande blues och
rebellisk swing valsar de med samtiden in i en ljusare framtid. Den göteborgsbaserade kvartetten har etablerat sig med sin unika stil av nutidsswing och energifyllda liveframträdanden. Gammal som ung får svårt
att hålla koll på både fötter och smilband när Swing Tarturo släpper
fram sin impulsivitet och lekfullhet. Aktuella texter influerade av vår
omvärld blandas med gamla heta tongångar och tillsammans med sin
publik skapar de en tidlös atmosfär där vi och dem inte längre existerar
och gränser suddas ut.
Fri entré! Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF samt stöd av Älmhults kommun
och Kulturrådet
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AUGUSTI
LÖRDAG

27
AUGUSTI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 10.00

JAZZKATTSVÄNG PÅ NYA UPPTÅG
Jazzkattsväng på nya upptåg - med Swing
Tarturo. Gammeljazz som för 100 år sen.
Basfiol, gitarr, stämsång och tromboner och
är det inte steppskor den där långa farbrorn
har på sig? Ibland blir det dock inte riktigt
som musikanterna tänkt sig. En flygande haj,
en blåbärspaj och Reggaemoffas hund på besök en stund. Eller den underbara pannkaksfesten som mest blev brandkårssläck. Men Swing Tarturo
fortsätter ändå och hoppas att ni också är på. Tillsammans känns det
trevligare att gå och stackars kocken är sedan länge förlåten så... Låt oss
fira det med en gemensam Elvispdans med snurr på vrist och twistande
balans!
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF samt stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

LÖRDAG-SÖNDAG

27–28
AUGUSTI

ÄLMHULTS KOMMUN, KL. 11.00–17.00

KONSTRUNDA 2022
Årets konstrunda är mer omfattande än någonsin – runt 20 platser att besöka och cirka 50
medverkande utställare. Konstrundan omfattar
måleri, fotografi, skulptur, keramik, textil konst
och hantverk, collage, stenkonst m.m. Vernissage på Älmhults Folkets Hus
med livemusik, bar och möjlighet att boka bord för mat. Event och musikframträdanden på flera platser som Muff, Älmhults Folkets Hus, Langes
etc. För barn och familj: barnkarta, barnkafé och workshops.
Arr: Älmhults Konstförening med stöd av Älmhults kommun. I samarbete med bl.a.
Studieförbundet Vuxenskolan, Muff, Destination Möckelsnäs, Langes och Älmhults
Folkets Hus.

LÖRDAG

27
AUGUSTI

DELARY, HALLARYD OCH PJÄTTERYD, KL.14.00

INVIGNING AV LONA-PROJEKTET ”ATTRAKTIVA MÖTESPLATSER – NATUR OCH KULTUR VID HELGE Å”
Föreningarna på resp. ort tar emot med möjlighet till guidning och
något tilltugg.
Gustavsfors: samling på parkeringsplatsen. Delary: samling vid grusplanen mitt emot
Industriområdet vid väg 120. Hallaryd: samling vid informationstavlan vid idrottsplatsen.
Arr: Hembygdföreningarna i Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd, Älmhults kommun med flera.
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AUGUSTI
LÖRDAG

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.17.00

AUGUSTI

Grupperna I Goda Poeters Sällskap och
Jäts Allstars ger en gemensam föreställning
som tar oss från de klassiska svenska poeterna
över till den amerikanska bluestraditionen.
Det blir en resa främst bland svenska
författare och poeter som Pär Lagerkvist,
Nils Ferlin, Dan Andersson, Ulf Lundell och
Wilhelm Moberg, men vi får även lyssna på
sånger från USA med traditionell bluesuppsättning.

27

EN TONSATT LYRIKKVÄLL MED STÄNK AV BLUES

Entré: 150 kr. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF och Älmhults kommun
SÖNDAG

28
AUGUSTI

I EN SKOG NÄRA ÄLMHULT, KL. 10.00–14.00

SVAMPDAG/MUSHROOM EXKURSION
Häng med ut i skogen och lär dig mer om vilka svampar du kan äta och
vilka du ska undvika. Svampkonsulent Mats Karlsson leder vandringen
och ger användbara tips på både svenska och engelska. Ta med svampkorg, kniv och fika!
Join us in the forest and learn more about which mushrooms you can eat
and which you should avoid. Bring a basket, knife and ”fika”!
Det är gratis men anmäl dig för mer information/It is free but sign up for more information:
linnebygden.naturskyddsforeningen.se. Arr: Naturskyddsföreningen Linnébygden och
Studiefrämjandet med flera.

SÖNDAG

28
AUGUSTI

LINNÉS RÅSHULT, KL. 14.00

SENSOMMARVANDRING 3
Förvaltare Oloph Fritzén
– ”1700-talslandskapet”.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan

ONSDAG

31
AUGUSTI

VIRESTADS KYRKA, KL. 18.30-19.30

MUSIK I SOMMARKVÄLL – KLASSISKA PÄRLOR OCH
SALTSTÄNKTA TONER
Lena Müller med flera i Trio de luxe. L Ottosson & M Björkman.
Arr: Virestad-Härlunda Församling
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SEPTEMBER
FREDAG

2

SEPTEMBER

LIVE!, KL. 17.00

AFTER WORK MED RYDELL & QUICK
Med stora succér och publikrekord från över
4 000 genomförda konserter garanterar rockbandet Rydell & Quick en fartfylld After work
där stämningen är på topp. Samla kollegorna
eller kompisgänget och kicka igång hösten på
bästa sätt på Live!
Boka biljetter på biljett@nortic.se. Arr: Live!

LÖRDAG

LINNÉS RÅSHULT, KL. 10.00–15.00

SEPTEMBER

Se mer info på www.linnesrashult.se

3

SKÖRDEMARKNAD
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

LÖRDAG

3

SEPTEMBER

HÄRADSBÄCK

HÄRLUNDADAGEN
Marknad, aktion, bilar från Blekinge Classic Car Club och mycket mera.
Kvällen avslutas med middag och underhållning i Aktivitetshallen av
Danne Stråhed.
Entré till kvällsaktivitet. Anmäl senast 26 augusti på telefon: 076-182 89 30 eller på
Café Linnéa. Arr: Mötesplats Häradsbäck

SÖNDAG

4

SEPTEMBER

LINNÉS RÅSHULT, KL. 10.00–15.00

TABERAS I RÅSHULT
Vi avslutar säsongen med uppdukade bord
med kakor och vår smakrika vegetariska buffé.
Arr: Stiftelsen Linnés Råshult i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

SÖNDAG

4

SEPTEMBER

GÖTERYDS KYRKA, KL. 16.00–17.30

KYRKOGÅRDSVANDRING
Kyrkogårdsvandring på Göteryds kyrkogård.
Arr: Göteryds Hembygdsförening och Göteryds
Församling
12

SEPTEMBER
ONSDAG

7

SEPTEMBER

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 19.00–21.00

FÖRFATTARSCEN
Tema och program för kvällen samt vilka författare som uppträder,
bestäms senare. Ord i Kronoberg är en förening som samlar författare,
poeter, översättare och andra litterärt verksamma i Kronobergs län.
Välkomna att träffa lokala författare!
Entré 50 kr. Inträde för föreningens medlemmar är gratis. Servering av hembakt fika.
Arr: Ord i Kronoberg. Medarr: Region Kronoberg, Älmhults kommun, Stinsens Vävstuga
och Studieförbundet Vuxenskolan.

ONSDAG

7

SEPTEMBER

ÄLMHULT, VÄSTRA BÖKHULT

INVIGNING AV PARADISSKOLAN
Paradisskolan har plats för cirka 800 elever, från förskoleklass till årskurs sex.
Arr: Älmhults kommun

LÖRDAG

10

SEPTEMBER

KULTURHUSET BLOHMÉ, KONSTHALLEN, KL. 11.00–13.00

VERNISSAGE – UTSTÄLLNING
Sabine Öllerer. Kläder: Det finns en serie med
sex klänningar av olika material, tyg, papper,
folie, päls. Kropp: bl.a. Foton av huden,
broderade eller perforerade med text, virkade
och broderade organ, röntgenbilder, hjärnobjekt. Ansikten: porträtt av gamla människor
med broderade rynkor, foton av sovande
människor, fotocollage o.s.v.
Vernissage 10 september. Utställningen pågår 10 september –15 oktober. Arr: Älmhults
Konstförening med stöd av Älmhults kommun. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

SÖNDAG

11

SEPTEMBER

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL.16.00

FAMILJESÖNDAG – BÄ BÄ KROKODIL
Familjesöndag på Möckelsnäs med
Minopera. En underbar historia om
vänskapen mellan en krokodil och ett
lamm och hur musik för samman alla.
En föreställning för alla som gillar att
sjunga. Här är alla inbjudna att sjunga
med för att hjälpa krokodilen och sin
nya vän lammet att hitta rätt sång.
För barn från 1–3 år. Entré: 100 kr/familj. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF och
Älmhults kommun
13

SEPTEMBER
TISDAG

13

SEPTEMBER

SLÖJDSKOLAN, GÖTERYD, KL. 18.30

FILMKVÄLL
Vi visar filmer från bygden.
Arr: Göteryds Hembygdsförening

TISDAG

13

SEPTEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

GAMMALSVENSKBY – EN BY I UKRAINA
Fotografen Erik Mårtensson berättar genom
bild och ljud om Gammalsvenskby. En plats
han besökt flera gånger i arbetet med boken
Gammalsvenskby. En by i Ukraina. Här
bor svenskättlingar som sedan 1700-talet
har behållit språk och kultur trots krig,
förtryck och fattigdom.
Biljettsläpp måndag 22 augusti, kl. 10.00. Biljettpris:
50 kr köps på biblioteket eller på nortic.se.
Arr: Älmhults kommun

ONSDAG

14

SEPTEMBER

Foto: Lennart Perlehem

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

KONSERT – GORAN KAJFES TROPIQUES
Goran Kajfeš har varit en del av den svenska pop- och jazzscenen i över
tjugo år med band som Oddjobb, Nacka Forum och Subtropic Arkestra.
Nu är han tillbaka med ett nytt projekt som förutom trumpetaren själv
består av Johan Berthling på bas, Alexander Zethson på piano och Johan
Holmegård på trummor.
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF samt stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

TORSDAG

15

SEPTEMBER

MUFF, ÄLMHULT, KL. 19.19–21.21

PECHA KUCHA
Ledare: Sandra Wolters. Mingel från
klockan 19.19. Första presentationen
startar klockan 20.20.
Det är gratis att vara med, men du måste förboka dig.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
14

SEPTEMBER
LÖRDAG

17

SEPTEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.11.00–13.00

KORV-LÖRDAG
Eneryda scoutkår grillar och vi bjuder alla
barn på korv! Kl. 11 Sjung korv-låtar (plus
favoriter) med Eva Persson. Kl. 11.30 Korvsagostund. Kl. 12-13 Korv-verkstad, skapa
din egen korv (av papper).
Ingen anmälan krävs, bara kom! Arr: Älmhults kommun

LÖRDAG

17

SEPTEMBER

SMEDJAN I ARNANÄS, VIRESTAD, KL. 14.00–16.00

SMEDJANS DAG
I den gamla smedjan visar smeden
traditionellt hantverk och det bjuds på
ässjefläsk som steks över elden. Utställning
från hembygdsföreningen samt kafé.
Arr: Virestads Hembygdsförening

LÖRDAG-SÖNDAG

FLERA PLATSER I ÄLMHULTS KOMMUN

17–18

MATRUNDAN 2022 – LOKAL OCH HÅLLBAR MAT

SEPTEMBER

Njut av hållbar matkultur då hela Småland öppnar upp sitt skafferi med
närproducerad och hållbar mat. Besök ett 70-tal gårdar, gårdsbutiker,
lanthandlare, caféer och restauranger.
Läs mer på www.matsmaland.se. Arr: Region Kronoberg, Växjö kommun, Länstyrelsen
och Destination Småland

SÖNDAG

18

SEPTEMBER

VAKÖ MYR, KL. 10.00–12.00

GUIDNING PÅ NATURRESERVATET VAKÖ MYR
På Vakö myr har man vid utsikt över den öppna myren. Här finns
spångad led som tar dig genom myrens miljöer och ut till utsiktspunkten.
Följ med ut när hösten anländer och myren börjar färgas i rött och gult.
Tag med eget fika som vi avnjuter vid utsiktsplatsen. Cirka 4 km.
Samling vid parkeringen. Arr: Länsstyrelsen i Kronobergs län
15

SEPTEMBER
TISDAG

20

SEPTEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00

BERÄTTARKVÄLL – HANDEL OCH AFFÄRSLIV INOM
ÄLMHULTS KOMMUN
I berättelsen håller vi oss till de senaste 50 åren,
det har hänt oerhört mycket inte minst i samband med den så kallade digitaliseringen.
Många orter i Sverige har varit dominerade av
en eller ett par större företag, i Älmhultstrakten
är det förstås IKEA. Här har funnits (och finns fortfarande i viss utsträckning) guldsmeder, bokhandlare, modister (hattaffärer), frisörer, bagerier,
blomsterhandlare, frukt och grönt och godis, herr- och damkläder och
ibland till och med barnkläder, leksaker, radio/TV. Under kvällen bjuds
såväl intressant bildmaterial som paneldebatt med lokala kändisar inom
det lokala näringslivet. Moderator finns på plats så att var och en får tala
till punkt.
Anmäl dig till 070-532 11 06. Antalet platser är begränsat till max 40 och medlemmar i
föreningen har företräde. Inträde 50 kr inkl. kaffe/te, ostfralla. Arr: Kulturföreningen Alma i
samarbete med ABF och med stöd av Älmhults kommun

ONSDAG

21

SEPTEMBER

MISSIONSKYRKAN, ÄLMHULT, KL. 19.00

KONSERT – BEATA BERMUDA
En frisk fläkt på den svenska folkmusikscenen.
Djupt rotad folkmusik med moderna influenser
och drag av indiepop. Beata Bermuda, som
består av Hanna Andersson, Linnea Aall
Campbell och Samantha Ohlanders, har gått
hem i Sverige, Europa och USA med sin kombination av egenskrivet och
traditionellt material.
Entré vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år.
Arr: Musik i Syd, Älmhults kommun, ABF i samarbete med Älmhults Missionsförsamling

MÅNDAG

26

SEPTEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30

BIBLIOTEKETS BOK- OCH SPRÅKCAFÉ
Blommor till dig. Träffa nya vänner och bli
bättre på svenska. Låna boken på biblioteket
och läs den till träffen. Vi bjuder på fika och
pratar om boken när vi ses!
Anmälan görs på biblioteket, på telefon: 0476-552 20
eller e-post: bibliotek@almhult.se Arr: Älmhults kommun
16

SEPTEMBER
TISDAG

27

SEPTEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

TEATER – FJÄRILSVINGAR
Det här är inte en berättelse om misär och
sorg, utan en berättelse om hopp. En monolog
om att bara vilja vara sig själv. Om att
äntligen få veckla ut sina vingar och flyga
mot friheten. ”Sjuksköterskan som injicerar
dig med den där fantastiska substansen som
liksom får dig att känna dig hel frågar nyfiket
varför du egentligen tar hormonsprutor. Hon
undrar om du aldrig kom in i puberteten, eller om du har blivit av med
dina testiklar, eller vad det egentligen kan vara för fel på dig?”.
Boka biljett via Tickster. Ordinarie 330 kr, medlem 250 kr, barn/unga 75 kr, medlem barn/
ung 50 kr. Arr: Älmhults Teaterförening Riksteatern. Medarr. ABF och Älmhults kommun.

TORSDAG

29

SEPTEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRELÄSNING – GIRIG-SVERIGE
Följ med Andreas Cervenka på en resa i det
samtida Sverige utifrån boken Girig-Sverige:
Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Lever vi verkligen i ett av världens mest
jämlika länder?
Biljettsläpp 22/8, kl. 10.00. Biljettpris 70 kr köps på
biblioteket eller på nortic.se. Arr: Älmhults kommun

TORSDAG

29

SEPTEMBER

Foto: Miriam Preis

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

KONSERT – BILLY LAW & JACKSON SCRIBNER
Denna kväll presenterar vi inte mindre än två otroligt fina artister i
Americana genren. De delar band men spelar varsin konsert. Billy Law
som efter ett decennium på vägarna som basist i hyllade outlaw-countrygarage-rock-bandet Ottoman Turks, nu är tillbaka och väl rustad för sin
solokarriär. Startskottet var 2021 års urstarka solodebut ”Alone
Somewhere”. Jackson Scribner är född och uppvuxen i Texas med allt
vad det innebär av musikalisk skolning. Från barnsben fick han lära sig
spela gitarr och det dröjde inte länge innan han utvecklade sin talang till
att även skriva låtar. Och vilka låtar det blivit. Känsloladdade, poetiska
sånger i en form som närmast kan beskrivas som indie-folkrock.
Arr: Älmhults Folkets Hus med stöd av Älmhults kommun och Kulturrådet. Medarr: ABF
17

OKTOBER
TISDAG

4

OKTOBER

SLÖJDSKOLAN, GÖTERYD, KL. 18.30

FILMKVÄLL
Vi visar filmer från bygden.
Arr: Göteryds Hembygdsförening

TISDAG

4

OKTOBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

SKOGSBAD – BALSAM FÖR STRESSADE SJÄLAR
Jenny Lovebo, universitetslektor vid
Linnéuniversitetet, forskar kring skogen
och dess betydelse för vårt välbefinnande.
Hur påverkar den småländska skogen
stressnivåer, blodtryck och immunförsvar?
Lär dig även om skogsbadets hälsofrämjande
effekter och hur det går till rent praktiskt.
Biljettpris 50 kr. Biljettsläpp 22/8, kl. 10.00. Biljett köper du på biblioteket eller på nortic.se.
Arr: Älmhults kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen Linnébygden och
Studiefrämjandet.

ONSDAG

STORTORGET, ÄLMHULT, KL. 10.00–18.00

OKTOBER

Höstmarknad på Stortorget med knallar.

5

ÄLMHULTS MARKNAD
Arr: Älmhults kommun

LÖRDAG

8

OKTOBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 10.00

BOKREA
Kom och fynda! Vi rear ut böcker, CD-skivor
och DVD för 5 kronor styck! Rean fylls på
efterhand. Rean pågår till och med 22/10.
Arr: Älmhults kommun

18

OKTOBER
SÖNDAG

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL. 16.00

OKTOBER

Häng med i 16 strängars musikföreställning
Smaka på språket! Tillsammans sjunger vi
alfabetet med olika känslor, dansar höger och
vänster, smakar på ordklasserna på ett roligt
sätt och sjunger om vokalerna. 16 strängar är
stråkkvartetten som plockar fram det bästa ur
sina instrument och med finurlighet, känsla och
musikalitet gör konserten till en härlig musikupplevelse för både stora och små.

9

FAMILJESÖNDAG – SMAKA PÅ SPRÅKET

Entré: 100 kr/familj. Arr: Destination Möckelsnäs. Medarr: ABF och Älmhults kommun

TISDAG

11
OKTOBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

KONSERT – ADELE SAOROS
Adele är en av Finlands mest omtalade jazzmusiker för närvarande.
I höst är det dags för henne och hennes band att bekanta sig lite mer
med Sveriges jazzscener. Årets jazzklubb som ju finns i Älmhult var
högst på önskelistan och klubben var inte sen att haka på! Sveriges
bästa jazzklubb och Finlands bästa musiker – match made in heaven!
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF och stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet. Medarr: ABF

ONSDAG

12
OKTOBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

TEATER – TRE LITE ÄLDRE SYSTRAR
En vacker och vemodig komedi i regi av Sissela
Kyle. Vad hände med Olga, Masja och Irina?
Besannades deras drömmar om kärlek, frihet och ett bättre liv? Nu får vi möta Anton
Tjechovs Tre systrar igen; numera ett antal
år äldre och i sällskap av sin vuxna brorson
Bobik. En nyskriven och fristående pjäs av
Sofia Fredén. På scen ser vi Maria Kulle,
Jessica Liedberg, Siw Carlsson, Emil Almén.
Boka din biljett via Tickster (Ordinarie 330 kr, medlem 250 kr, barn/unga 75 kr, medlem barn/
ung 50 kr). En samproduktion mellan Riksteatern och Svenska Teatern i Helsingfors.
Arr: Älmhults Teaterförening Riksteatern. Medarr: ABF och Älmhults kommun
19

OKTOBER
TORSDAG

13
OKTOBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

ENGELSK AFTON MED SYSTRARNA BRONTË
Systrarna Brontë har skrivit några av den
engelska litteraturens mest älskade romaner.
Översättarna Anna-Karin Malmström
Ehrling och Per Ove Ehrling berättar om
systrarnas uppväxt och författarskap på
1800-talet.
Biljettsläpp 22/8, kl. 10.00. Biljetter 50 kr inkl. Afternoon
tea köps på biblioteket eller på nortic.se.
Arr: Älmhults kommun

FREDAG

21
OKTOBER

Foto: BBC

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

KONSERT – MIRIAM AÏDA
Förband: Kulturskolan. Tio rosade
soloalbum, flera nomineringar till såväl
Grammis som Manifestpriset och på
Folk- och Världsmusikgalan. Miriam Aïda
har alltid siktet inställt på att skapa
gemenskap med sin publik, bortom
nationalitet, kultur, språk, färg, genus och
religion. Hon har flera gånger framträtt på
TV, bland annat två gånger i Allsång på
Skansen och i SVT:s Luciafirande.

Foto: Charlotte-Carlberg-Bacc

Entré Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år. Förköp av
biljetter på www.folketshusalmhult.se eller på plats en timme innan konsert i mån om
plats. Arr: Musik i Syd och Älmhults kommun i samarbete med ABF och Älmhults
Folkets Hus
MÅNDAG

24
OKTOBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30

BIBLIOTEKETS BOK- OCH SPRÅKCAFÉ
Gåtan med den försvunna bilen. Bibliotekets bok- och språkcafé är ett
bra tillfälle att träffa nya vänner och bli bättre på svenska. Du lånar
boken på biblioteket och läser den till träffen. Vi bjuder på fika och
pratar om boken när vi ses!
Anmälan görs på biblioteket, på telefon: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se
Arr: Älmhults kommun
20

OKTOBER
TISDAG

25
OKTOBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

HULTSFRED – PUNK OCH ENTREPRENÖRSKAP?
Nio av tio svenskar tänker festival när
de hör Hultsfred. Hur uppkom festivalen?
Vilken betydelse hade musiken? Hur blev de
kulturella entreprenörer till som skapade
festivalen? De som ytterst motvilligt vill
kalla sig just entreprenörer. Mats Trondman,
professor i kultursociologi på Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan,
har sökt svaren i Hultsfredsfestivalen:
Punkens etos, festivalensanda och entreprenörskapets vara.

Foto: Anders Olsson, Lnu

Biljettsläpp måndag 22 augusti, kl. 10.00. Biljettpris: 50 kr köps på biblioteket eller på
nortic.se. Arr: Älmhults kommun

ONSDAG

26
OKTOBER

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS LOKAL, ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT,
KL. 18.00–19.30

FÖRELÄSNING – MAT OCH KLIMAT
Möt författaren Susanne Gäre. Föreläsning och samtal kring knäckfrågan: Hur ska vi få in livsmedelsförsörjningen i klimatdebatten?
Det är gratis att vara med, men obligatorisk föranmälan.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

FREDAG

28
OKTOBER

AKTIVITETSHALLEN, HÄRADSBÄCK, KL. 18.00

AFTER WORK MED TENNENSSEE
TEARS
Livemusik av countryduon Tennenssee Tears.
Ingen föranmälan och fri entré. Vill man äta
rekommenderar vi att förbeställa mat via Café Linnéa,
telefon Telefon: 076-182 89 30. Arr: Mötesplats
Häradsbäck

21

OKTOBER
LÖRDAG

29
OKTOBER

KULTURHUSET BLOHMÉ, KONSTHALLEN, KL. 11.00–13.00

VERNISSAGE – UTSTÄLLNING
Lena Pedersen & Berglind Magnusdottir.
Lena Pedersen är en autodidakt konstnär.
Ett kärt och återkommande motiv för konstnären är kvinnokroppen, både i hennes papier
maché-skulpturer och i hennes målningar.
Starka färger präglar också majoriteten av
konstverken. Återskapat i blandteknik.
Berglind Magnusdottir, konstnär från Växjö,
är född på Island. Måleriet speglar ofta
människan, relationer mitt i livet. Det är
många kvinnor just nu men även män har
en stor plats i skapandet. De bär alla på en
längtan, en dröm om evig kärlek. Skulpturerna
är mer lekfulla i sina uttryck. Av återvunna
material blir varje filur till en unik individ.
Vernissage 29 oktober. Utställningen pågår 29 oktober
– 26 november. Arr: Älmhults Konstförening med
stöd av Älmhults kommun. Medarr: Studieförbundet
Vuxenskolan

MÅNDAG-SÖNDAG

30–6
OKT/NOV

Lena Pedersen

Berglind Magnusdottir

ÄLMHULTS BIBLIOTEK

LÄSLOV
Under läslov vecka 44 arrangeras läsfrämjande aktiviteter och
evenemang över hela landet. Det handlar om att stimulera barns
och ungas lust till läsandet, berättande och skrivandet i alla dess
former och på alla upptänkliga platser. Årets läslov har tema
spänning. Se biblioteksprogrammet för mer information.
Arr: Älmhults kommun med flera

22

NOVEMBER
TISDAG

1

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 14.00–16.00

SERIETECKNARWORKSHOP
Läskig serietecknarworkshop med Johanna
Kristiansson. Vill du lära dig göra egna
serier? Kom och var med på vår serietecknarworkshop med skräcktema! Vi
bjuder på fika. Johanna Kristiansson är
serietecknare och illustratör. Hon gör bland
annat serien om Katten Nils. Från 8 år.
Ingår i läslovsveckan.
Anmälan krävs och kan göras från måndag 17 oktober kl. 10.00. Arr: Älmhults kommun

MÅNDAG

7

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–20.00

SLÖJDWORKSHOP – FÅGELMATARE
Kom och fläta en fågelmatare i pil tillsammans med konsthantverkare Ann-Britt
Weidmert. Fågelmataren blir en fin detalj i
trädgården som kan fyllas med frön till
småfåglarna i vinter.
Kostnadsfritt - vi bjuder på material och fika! Anmälan krävs och kan göras från måndag
17 oktober kl. 10.00. Arr: Älmhults kommun i samarbete med Hemslöjden Kronoberg

TISDAG

8

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRELÄSNING – MOA HERNGREN
Möt författaren och journalisten Moa
Herngren i ett författarsamtal på
biblioteket. Hon har i Svärmodern och
Skilsmässan utforskat relationer och hur
situationer kan uppfattas så totalt olika.
Hur små händelser i vardagen kan växa
till oöverstigliga hinder. Hon är även en av
manusförfattarna till populära tv-serien
Bonusfamiljen.

Foto: Anna-Lena Ahlström

Biljettsläpp 17/10, kl. 10.00. Biljetter 70 kr köps på biblioteket eller på nortic.se.
Arr: Älmhults kommun

23

NOVEMBER
TORSDAG-LÖRDAG

10–12
NOVEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 18.00

ÄLMHULT MUSIC & ARTS 2022
Festivalen är tillbaka och visst är väl två gånger en vana? I år presenterar
vi hela 13 akter på 3 dagar. Bohuslän Big band kommer tillbaka med
gästartisten och kompositörer John Beasley och det blir en hyllning till
inga mindre än Weather Report! Utöver det får vi bland annat träffa
Rebecka Törnqvist, internationellt hyllade Loney Dear, Maja Francis som i
höst är aktuell med medverkan i Så mycket bättre och norska supersaxofonisten Marius Neset som klämmer in Älmhult på sin Europa-turné.
Vi har också en mycket fin utställning från Mark Andersson och mellan
konserterna utlovas videokonst. Vi lovar att november inte blir så mörkt i
år, välkomna till Folkan!
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF. Med stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

TISDAG

15

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 18.00

AFTER WORK PÅ BIBBLAN
Häng med på en (alkoholfri) After work på
bibblan! Vi serverar matigare smörgås och
dryck tillsammans med bibliotekariernas
bästa boktips. Bunkra upp med lästips inför
vintern.
Biljettsläpp 17/10, kl. 10.00. Biljetter: 50 kr.
Arr: Älmhults kommun

FREDAG

18

NOVEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

TEATER – BRITT-MARIE VAR HÄR
Marianne Mörck är tillbaka och spelar alla
roller i publik- och kritikersuccén Britt-Marie
var här. En humoristisk och varm föreställning
om en kvinna som väntat ett helt liv på att
hennes eget liv ska börja. Britt-Marie var här
är en hyllning till livet som uppmanar oss att gå
ut från salongen och ta tillvara på allt som är
oss kärt. Baserad på Fredrik Backman roman
med samma namn, regi och dramatisering Eva
Dahlman med Marianne Mörck i alla rollerna.

Foto: Sören Vilks

Boka din biljett via Tickster (Ordinarie 330 kr, medlem 250 kr, barn/unga 75 kr, medlem barn/
ung 50 kr). Arr: Älmhults Teaterförening Riksteatern Medarr: ABF och Älmhults kommun.
24

NOVEMBER
LÖRDAG

19

NOVEMBER

GÖTERYD, KL. 11.00–16.00

JULMARKNAD
I sockenstugan, slöjdskolan och ute.
Prisutdelning kl. 15.45.
Arr: Göteryds Hembygdsförening

TISDAG

22

NOVEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00

BERÄTTARKVÄLL – HISTORIEN OM GLASBRUKET ELME
Det slutar aldrig att bli intressant,
otaliga är de tillfällen då man berättat
om denna arbetsplats och visat bilder på
det växlande sortimentet. Bruket byggdes
upp 1917 och med i bilden från början var
Hans Hanse och Gustaf Dahlén. Känt är
också att särskilt glasbruksarbetarna
deltog med liv och lust när man byggde
upp Folkets Hus! Produktionen av glas lades tyvärr ner 1970 och
byggnaden revs 1980. Var låg den? En viss tid arbetade den kända
glasblåsaren Edvin Ollers vid bruket, han lyckades revolutionera
både design och produktion. Man tillverkade allt från handblåsta
pokaler till pressglas och stort intresse finns när Elme glasprodukter
dyker upp på olika marknader och handelsplatser. Vi försöker få med
berättare som kan hela historien och även visar bilder samt en yngre,
modern glasblåsare från trakten.
Anmäl dig i god tid till denna spännande kväll via sms till 070-532 11 06. Max 40 platser
finns till förfogande. Inträde 50 kr vilket inkluderar kaffe/te och ostfralla. Arr: Kulturföreningen Alma med stöd av Älmhults kommun. Medarr: ABF.

25

NOVEMBER
TORSDAG

24

NOVEMBER

LANGES, VIRESTAD, KL. 19.00

KONSERT – HAPPY HEARTACHES
Förband: Kulturskolan. Sentimalt. Banalt.
Och alldeles underbart. Så beskriver sträng& sångkvartetten Happy Heartaches sin genre
bluegrass. Det är både fartfyllt och känsligt.
Med harmonisk stämsång och skickliga
musiker levereras texter om det allmänmänskliga: kärlek, sorg, längtan, livet och
döden. Häng med på en tur till USA:s musikaliska rötter.
Entré Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år. Förköp av
biljetter på www.almhult.se eller på plats en timme innan konsert i mån om plats.
Arr: Musik i Syd, Älmhults kommun i samarbete med ABF och Langes

TORSDAG

24

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRELÄSNING – HEMMA DÄRUTE
Åsa Ottosson, författare och journalist, utforskar kopplingen mellan människor och den
omgivande naturen. Att känna sig hemma
därute är kanske enklare och härligare än du
tror. Det är bara att ta ett steg i taget. Åsa ger
inspiration och praktiska tips för att komma
närmare naturen utifrån sina senaste böcker
Närmare naturen och Hemma därute - handbok i naturnärhet.
Biljettpris 50 kr. Biljettsläpp 17/10, kl. 10.00. Biljett köper du på biblioteket eller på nortic.se.
Arr: Älmhults kommun I samarbete med Naturskyddsföreningen Linnébygden och
Studiefrämjandet

FREDAG-LÖRDAG

LIVE!, KL. 17.30

25–26

JULGALA 2022

NOVEMBER

Julen är en tid för traditioner, så även hos
oss på Live! Samla kollegorna eller vännerna
och upplev en glittrande Julgala i Älmhult.
I en stämningsfull miljö i arenan serveras ett
traditionellt småländskt julbord med alla smaker som hör julen till. På
scen bjuder stjärnorna David Lindgren och Jam Ladies på en glittrande
show. Från kl. 22.00 öppnar vi upp dansgolvet med DJ Timo Diablo och
välkomnar alla som vill dansa loss till dagens hits fram till kl. 01.00.
Pris/entré: Se paketerbjudanden på webben. Arr: Live! i samarbete med Live Nation
26

NOVEMBER
LÖRDAG

26

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 10.00 – ÖPPET HUS

BOKMARKNAD I ADVENT
Älmhults författarnätverk bjuder in till
adventsmys med lokal litteratur, glögg och
pepparkakor. Träffa författare och köp
hårda signerade klappar. Musik- och litterära
framträdanden på scen. Är du lokal författare
och vill delta? Kontakta Eva Fodor Velander
på eva@anoteket.se
Arr: Älmhults kommun i samarbete med Anoteket Mikroförlag

SÖNDAG

27

NOVEMBER

HEMBYGDSPARKEN, VIRESTAD, KL. 14.00–16.00

JULSTUGA
Traditionell julstuga i hembygdsparken i
Virestad. Försäljning av bröd och godsaker,
hantverk, julfika med mera. Det är julmys
både inne i stugorna och ute i parken,
med lite tur är även tomten på plats.
Arr: Virestads Hembygdsförening

MÅNDAG

28

NOVEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30

BIBLIOTEKETS BOK- OCH SPRÅKCAFÉ
Kafé Två systrar. Bibliotekets bok- och
språkcafé är ett bra tillfälle att träffa nya
vänner och bli bättre på svenska. Du lånar
boken på biblioteket och läser den till
träffen. Vi bjuder på fika och pratar om
boken när vi ses!
Anmälan görs på biblioteket, på telefon: 0476-552 20
eller e-post: bibliotek@almhult.se.
Arr: Älmhults kommun

27

DECEMBER
TISDAG

1

DECEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRELÄSNING – AUGUSTIN ERBA
Augustin Erba är författare och journalist
som skrivit de hyllade romanerna Ensamhetens broar om civilkurage, familjekrönikan
Blodsbunden och kärlekshistorien Snöstorm.
Han är nu aktuell med Den unge Walters
lidanden. En nutidssatir om den motvillige
mellanchefen Walter. Han delar hem med en
frånvarande sambo samtidigt som han ska
införa öppet kontorslandskap på arbetsplatsen.
Hypokondrin är hans trognaste vän.

Foto: Sara Mac Key

Biljettsläpp måndag 17 oktober, kl. 10.00. Biljettpris 70 kr köps på biblioteket eller på
nortic.se. Arr: Älmhults kommun
LÖRDAG

3

DECEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 11.00–13.00

SLÖJDA ETT JULTRÄD
Slöjda tillsammans med Hemslöjden i
Kronoberg! Ni utgår från en spretig
trädtopp som ni sedan pyntar med
dekorationer som ni slöjdar av återbruksmaterial.
Från 6 år med en medföljande vuxen. Anmälan krävs och kan göras från 17 oktober,
kl. 10.00. Arr: Älmhults kommun

LÖRDAG-SÖNDAG

3–4
DECEMBER

ÄLMHULTS HANDELSPLATS, HANDELSV. 6, KL. 10.00–17.00

SMÅLÄNDSK JULMARKNAD
I juletid förvandlas Live! arena och Älmhults handelsplats till en vacker
och inspirerande mötesplats ut över det vanliga. Här samlas familjen och
vännerna för att ta del av en riktig småländsk jul. På julmarknaden finns
något för alla, oavsett om man vill inspireras, shoppa, pyssla, träffa
tomten eller kolla på ett uppträdande. Med ett brett utbud säkrat av ett
70-tal småskaliga hantverkare, gårdsbutiker och matproducenter finns
det något för alla. Våra utställare erbjuder hemslöjd och design, honung,
hemstöpta ljus, glögg och mycket mer.
Arr: Live!
28

DECEMBER
TISDAG-MÅNDAG

6–19
DECEMBER

ÄLMHULTS BIBLIOTEK

UTSTÄLLNING AV PEPPARKAKSHUS
Utställning med pepparkakshus. Rösta fram din favorit!
Arr: Älmhults kommun

TORSDAG

8

DECEMBER

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

KONSERT – NILS BERG CINEMASCOPE
Nils Berg är sedan genombrottet som
Jazz i Sverige-artist en av landets mest
kreativa musiker. Hans grupp Nils Berg
Cinemascope som spelar till filmklipp
passar otroligt bra på en biograf och efter
deras framträdande på förra årets
Music&Arts festival så har det varit mycket
efterfrågat att de skulle få en egen kväll. Som
gjort för Folkets hus i Älmhult – välkomna tillbaka Nils Berg Cinemascope med helt nyskrivet material och helt nya filmklipp!
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF och stöd av Älmhults kommun och
Kulturrådet

LÖRDAG

10

DECEMBER

KULTURHUSET BLOHMÉ, KONSTHALLEN, KL. 11.00–13.00

VERNISSAGE – FOTOUTSTÄLLNING PÅ TEMA
Mitt liv i Corona – Samlingsutställning.
Vernissage 10 december. Utställningen pågår
10 december – 21 januari. Arr: Älmhults
Konstförening med stöd av Älmhults kommun.
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

Foto: Helena Bertilsson
SÖNDAG

11

DECEMBER

HÄRLUNDA, KL. 11.00–15.00

HÄRLUNDA JULMARKNAD
Arr: Mötesplats Häradsbäck

29

Vill du medverka med ditt kulturevenemang
i vårens kulturkalender?
Kalendern omfattar januari–juli 2023.
Skicka evenemanget till helen.karlsson@almhult.se
senast den 10 november 2022.
Medverkan i kulturkalendern är kostnadsfri.

Kulturkalenderns programinnehåll utger sig inte för att vara heltäckande.
Kulturlivet i Älmhults kommun är ännu rikare än vad som framgår av
denna sammanställning.
För information om bibliotekets program i sin helhet
se almhult.se/bibliotek eller bibliotekets egen programkatalog.

Varje arrangör ansvarar för sina egna arrangemang.
Besök endast arrangemangen om du är frisk.

Utgivare samt grafisk form: Älmhults kommun
Tryck: Tryckeriet i Älmhult AB
Med reservation för eventuella ändringar

Jazzkattsväng på nya upptåg

Älmhults Folkets Hus, kl. 10.00
Lördag 27 augusti

ÄLMHULTS KOMMUN
Tfn 0476-550 00, info@almhult.se, almhult.se

