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Hösten 2018. Alltid kl 19!
Fika och enklare maträtter serveras i vårt Kulturcafé.

29/8 Luft Land Vatten - om miljön i Nossan och Lidan

Fotograf Tomas Örn Karlsson visar bilder och berättar om växande miljöproblem i Nossan och Lidan.

5/9 Omtumlad eller Dear Dolly - teater med ScenVara

En tragikomisk föreställning om kärlek, hopp och otrohet. Om tre kvinnor som träffas i en tvättstuga. Samarr: NBV
Denna dag hålls även politikerdebatt på torget kl 18, samt utdelande av kommunens Kuragepris (i samarb. m. Raoul Wallenberg Academy).

12/9 Tanka dina tankar

På ett lättsamt sätt får du kunskap om hur vår fantastiska hjärna fungerar samt enkla verktyg för att lättare får kontrollen
över ditt mående. Med friskvårdscoach Tina Dahlöf. Samarr: NBV

		
19/9 Axel Sondén med musiker ur orkestern Flyttfåglarna

Det här gängets liveframträdanden med den egenskapande genren ”visfolkpopfusion” gör det svårt att undgå att
le brett, känna pulsen gunga och även tänka en och annan värdefull tanke på färden.

26/9 Vernissage: Skogens mystik

Akryl och blandteknik av Anneli Särnblad Pederson från Tun, som också finns på plats för att berätta om sina tavlor.
Utställningen pågår t o m 12/10.

3/10 Kata Gård i Varnhem - berättelsen om de kristna vikingarna

Vid utgrävningar i Varnhem har en vikingagård hittats som låg här fram till mitten av 1100-talet då munkarna tog över
platsen. Fynden visar att dessa vikingar kristnades redan i början på 900-talet. På en runristad gravsten finns också namnen
på gårdens ägare - Kata och hennes man Kättil. Arkeolog Maria Vretemark berättar.

10/10 Arkivresan - Hållplats Grästorp

Vi gläntar på dörren till den enorma resurs arkiven kan vara för kunskap om lokalhistoria och visar på exempel från
Grästorps kommun. Även genomgång av hur man kommer igång med släktforskning! Med Riksarkivet i Göteborg.

					
17/10 Föreläsning med Tobias Rawet, överlevare från förintelsen

Tobias berättar om sina upplevelser under andra världskriget - om nazismens fasor och om sin tid i koncentrationsläger.

24/10 Ett äkta gammaldags spisarparty med Janne & Chamis

Musiktävling med visor, schlager och en och annan rockklassiker direkt från knastrade 78 varvs stenkakor och vinylskivor.
Du kan tävla, bara lyssna eller varför inte medverka på scenen själv?

		
31/10 Boksläpp och föredrag: Gäddfrun - KLUBbok om Grästorpslegend

I samband med släppet av Grästorps KLUB-bok berättar skaparna Lars Vipsjö och Amanda Lundin från Högskolan i Skövde
om Skaraborgs populära barnboksserie under rubriken ”Kulturarv, spelteknologi och barnböcker”.

7/11 Kurdisk dans- och folkmusik

VSD Music bjuder medryckande kurdisk dans- och folkmusik. Samarr: Studiefrämjandet

14/11 Mata fåglar
Leif Sjöberg och Claes Sjunnesson berättar och visar film från vinterns fågelbordsinventering i Grästorp.

21/11 Ordföranderåd (särskild inbjudan)
28/11 Från Presley till Vreeswijk

Klassiska rocklåtar varvat med pärlor ur den svenska visskatten med Niklas Karlsson, Trollhättan. Samarr: Medborgarskolan

5/12 Kung Hägges grav - ett medeltida gravmonument i Häggesled

Arkeolog Anna Nyqvist Thorsson berättar om Kung Hägges grav och den övriga sociala elitens begravningar under
1100- och 1200-talen.

12/12 Julshow med Idolernaz

Även i år bjuder det glada gänget i Idolernaz på vinter-rock och allehanda lustigheter! Samarr: Medborgarskolan
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