Grästorps kommun har ett modernt
och inbjudande kulturhus mitt på
torget i centrum. Här finns bibliotek,
café, scenlokal, kurs- och mötessalar och utställningsytor. Här hittar
du även turistinformation med
Infopoint.
Öppettider Kulturhuset
mån-fre: portarna öppnar 6.30
och stänger 19
lör: 9-13
Öppettider biblioteket
mån-fre: 9-19
lör: 9-13

Varje onsdag kl 19 (med uppehåll
under sommar och jul) anordnas
kostnadsfria konserter, föreläsningar,
teaterföreställningar, vernissager
med mera i Kulturhuset.
Samarrangörer till onsdagsprogrammen:

Öppettider Kulturcaféet
mån-fre: 9-19
lör: 9.30-13
tel: 0514-580 44
Ändrade tider sommartid och
vid storhelger.
Adress
Oskargatan 25 A (på torget)
grastorp.se/uppleva-och-gora/kulturhuset
facebook.com/www.grastorpkulturhus.se

Övriga evenemang och aktiviteter
i kommunen finns i evenemangskalendern på www.grastorp.se.

Onsdagskväll på

Kultur

huset

Våren 2020

Alltid kl 19.
Alltid fri entré.
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Utställning: 1900-talsbilar i airbrush

Trollhättekonstnären Åke ”August”Augustsson visar ett 20-tal av sina bilder på klassiska
bilar från 1900-talet. Motiven är handgjorda
i airbrush-teknik och är reproducerade i en
upplaga på max 5 exemplar.
Utställningen visas tom 14/2.

Utställning: Klimatklokt (Carl Larsson-salen)
Klimatförändringarna kommer påverka
våra bostadshus på olika sätt, bl a genom
skyfall och fuktigare luft. I utställningen
”Klimatklokt” får husägare tips om byggnadsvård och energibesparing. De mest klimatkloka lösningarna presenteras - som på
samma gång skonar miljö, plånbok och hus.
”Klimatklokt” är producerad av Västarvet
och utställningen visas tom 27/2.
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ViÄlaVi spelar bjuder ett program med
enbart sånger som skrivits av personer med
anknytning till Grästorp med omnejd!
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Att arbeta och leva i Nordkorea

Sven-Erik Johansson, Sollebrunn, föreläser
om sina erfarenheter från att under flera
år ha arbetat och bott i Nordkorea - ett
isolerat land som vi i väst inte vet så
mycket om. Medarr: Studiefrämjandet

Min musik med Kenneth Holmström
Kenneth Holmström framför ett nostalgiprogram med välkända låtar och med
olika instrument såsom saxofon, klarinett
och gitarr. Medarr: NBV

Hur går det till att skriva och ge ut en bok?
Hur får man ”ordning” på sin berättelse?
Och vad ska man egentligen ha ett förlag
till? Anna Lokrantz, Lokrantz Förlag, berättar
om processen från att skriva till att trycka
och ge ut.

En resa genom Tjernobyls ruiner

En föreläsning och bildvisning med fotografen Thomas Örn Karlsson. Betraktaren
tas med på en resa genom ett dystopiskt
och övergivet Tjernobyl som knappast
lämnar någon oberörd.

Mars

i ord och ton
29 Lokalproducerat
Dur - och dragspelklubben och kören

Februari

Att skriva en bok
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Det som göms i skog…
1 Utställning:
…ligger kvar efter hundra år. En bildberättelse

om obetydliga men betydelsefulla platser.
Foton från platåbergsområdet med fokus på
Halle- och Hunneberg. Med fotograf och art
director Henrik Theodorsson. Utställningen visas
tom15/5. Medarr: Platåbergens Geopark
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Vackra rabatter

Ellen Forsström, trädgårdsjournalist och
författare, berättar om sin nya bok
”Vackra rabatter”. Tips om hur och var
du bäst anlägger rabatter, hur växterna
kan kombineras och hur trädgårdens
ingredienser tillsammans ger en lugn
och grön oas. Medarr: NBV
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Nordiskt ljus med musikgruppen JSQ

Gruppen JSQ (Johan Sundström Quintet)
spelar musik av nordiska kompositörer, bl a
pianisten Lars Jansson och Edvard Grieg.
Kompositionerna får av JSQ en jazzig touch
som skapar spänning och skönt sväng.

25 Särskild inbjudan.

Ordföranderåd

Klimatsmart mat som bidrar till biologisk mångfald är ett vägval för framtiden. Med Cecilia
Sassa Corin, Hushållningssällskapet. Ingår i
MatMöte Skaraborg. Medarr: Sensus.

Ja tack! - en iscensättning av Sonja Åkessons texter
Poeten Sonja Åkesson gav den tigande vardagen röst och gestaltade den utsatta människan med humor och värme. Med en cello
som klangbotten och med lekfull vokal gestaltning lyfter Fia Adler Sandblad och Sanna Källman fram Sonjas ömsinta och ofta drastiska röst.

från ett e-sportproffs
22 Perspektiv
Pontus Frost, 26-årig dota 2-spelare, reser

Särestad Landsbygdsmuseum och lokalhistoria
Margaretha Frimodig och Agneta Granqvist
berättar om Leader-projektet kring Särestad
Landsbygdsmuseum och om bygdens historia
med utgångspunkt från föremål på museet.

Hållbara matval

runt i världen och tävlar mot världseliten.
Han berättar vad e-sport egentligen är, om
sitt liv som proffs samt vilka lärdomar han
dragit i sin strävan mot att bli bäst i världen.

Vår tid med jorden

Fotograf Tore Hagman visar bilder och berättar om sin senaste bok ”Vår tid med jorden”
- ett äreminne över småbrukarna. Röster,
bilder och berättelser från en svunnen tid
som kan få oss att förstå var vi har våra rötter.
Medarr: Medborgarskolan

Maj
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Leva Livet - Lill-Babs sånger

Maria Stoltz och Elisabeth Bergenstråhle
framför Lill-Babs populära sånger. Gitarr,
keyboard och stämsång i skön blandning.

