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         Onsdagskväll på

Kulturhuset  
     Våren 2018 Alltid kl 19!

Fri  

entré!

10/1  Inspirationsföreläsning om rörelse och motion 
Jenny Johansson (CB för life) inspirerar till motion och andra goda vanor. Samarr: CB for life                       
17/1 Musikquiz  
Lättsamt live-musikquiz med Sören Frid. Dessutom allsång för alla som har lust!    
24/1 Världens bästa Allan
Underfundig prat- och sångföreställning om Allan Edvall med KG Malm och Lucas Stark. 
31/1 ”Vem har ansvar för hur jag mår?”
Marie Mian, författare, föreläsare och coach, pratar hälsa och mående.   
7/2    Våra oköttsliga lustar 
Amanda Hellberg och Eveline Johnsson inspirerar till grön matlagning och berättar om arbetet med  
sina vegetariska receptböcker. Samarr: Naturskyddsföreningen   
14/2 Retorica + Martin Fogel
Klassisk musik i olika stilar och epoker i en virtuos och intim sättning med violinisterna  
Harriet MacKenzie och Philippa Mo tillsammans med gitarristen Martin Fogel.      
21/2 Sägner kring Halle- och Hunneberg 
Lennart Hansson från Trollhättan bjuder på spännande berättelser. (Även kort info om Platåbergens Geopark) 
28/2 Författarkväll 
Deckardrottning Kristina Appelqvist från Lerdala berättar om sitt skrivande och ger författartips.    
7/3 Kreativ kväll 
Kom för att inspireras och skapa! Med Therese Dahl och Annica Johansson på Hantverksstöva  
och Verene Sundberg.    
14/3 Örjan Hjorth sjunger egna sånger och andras låtar
Göteborgstrubaduren Örjan Hjorth underhåller.   
21/3 Ordföranderåd (Särskild inbjudan.)
28/3  ”Grästorpsfilmen”
Vi visar Tore Lindhs film om Grästorp från början av 60-talet. Inledande presentation av Kenneth Wulcan. 
4/4    En trädgårdsresa i ord och bild  
Gröna drömmar med Hannu Sarenström, författare, föreläsare och programledare.                          
11/4 Bland isberg och pingviner - Antarktis, den vita kontinenten
Jonas Westberg berättar och visar bilder och filmer från sin äventyrskryssning till Antarktis.   
18/4 En resa i Povel Ramels värld
Ett axplock av Povels låtar och en berättelse om hans innehållsrika liv. Med Håkan Torpenberg  
och Ingela och Ingmar Bäckström.                     
25/4 Historiska familjetrådar 
Ingela Kärf bjuder i ord och bild en vindlande släktberättelse som sträcker sig ända till hovkansler  
Björnklou på 1600-talet. 
2/5   Sång och musik från 40-50- & 60-talet! 
Underhållning i retrostil med Eva & Roy från Kinnekulle.                                                                
9/5   ”Jag vet vem du är” 
Singer-songwriter Anja Erika med musiker bjuder egna låtar med samhällsengagemang.  

Fika och enklare maträtter serveras i vårt Kulturcafé.


