
Onsdagskväll med

Kultur 
huset     
 
Alltid kl 19. 
         Alltid fri entré.

OBS!  
I höst genomförs  
evenemangen på  
Konserthuset!

Hösten 2020

Grästorps kommun har ett modernt  
och inbjudande kulturhus mitt på 
torget. Här finns bibliotek, café,  
scenlokal, kurs- och mötessalar  
och utställningsytor. Här hittar du  
även turistinformation/Infopoint.
 
Varje onsdag kl 19 (med uppehåll  
under sommar och jultid) anordnas  
kostnadsfria konserter, föreläsningar,  
teaterföreställningar, vernissager  
med mera i Kulturhuset. På grund  
av corona kommer kulturkvällarna i  
höst att hållas i Konserthuset i Grästorp  
i den stora biosalongen.  
Ingen caféservering. Max 50 pers.  
Förhandsbokning:  
Biblioteket Kulturhuset tel 0514-580 30

Samarrangörer onsdagsprogrammen:

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

Öppettider Kulturhuset
mån-fre: portarna öppnar 6.30  
och stänger 19
lör: 9-13

Öppettider biblioteket
mån-fre: 9-19
lör: 9-13

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
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Pappa Ann-Christines bekännelser
- en personlig berättelse
OBS! Två föreläsningar: kl 18 och kl 20
Vad händer när en manlig kyrkoherde berättar  
att han egentligen är en hon? När Ann-Christine 
Ruuth, som tidigare hette Åke, berättade att  
hon ville kallas Ann-Christine tog det INTE hus i  
helvete. Det blev inte ens ett herrans liv. I stället  
nästan kompakt tystnad. Biosuccén ”Min pappa 
Marianne” bygger på Ann-Christines dotter Ester 
Roxbergs bok. Själv rankas Ann-Christine som  
en av landets 100 populäraste föreläsare.  
Samarr: Socialstyrelsen, Folkhälsorådet och  
Ungdomsmottagningen Grästorp 

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.

Krig, katastrof och äppelpaj
Barbro Björklund föreläser om sjuksköterske-
uppdrag hon haft i bl a Somalia, Mali, Uganda, 
Kampuchea, Kosovo, Argentina och Pakistan. 
En dramatisk, varm och färgglad berättelse 
om arbete i fattiga länder.  
Medarr: Studiefrämjandet

”O mio bambino caro” 
- en bukett förtrollande operaarior
De stora scenernas musik med de mest  
kända sopranariornas berörande och under- 
hållande toner. Sång av Viktoria Karlsson,  
bördig från Väne-Åsaka och student vid  
Operahögskolan i Göteborg. Ackompanje- 
mang av Hanna Carlsson, pianist boende  
på åkrarna utanför Grästorp.

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

En musikalisk resa i Latinamerika
Följ med charmiga Desperados (Mauricio  
Contreras, Ricardo Ausín och Fernando Álvarez)  
genom 100 år av latinamerikansk folk- och pop- 
musik; från den mexikanska revolutionen till  
aktuella hits. Allvar och humor i en skön  
kompott där musiken varvas med berättelser  
kring sångernas innehåll och bakgrund.

Ja tack! -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 (ADAS teater)  
Sonjas ömsinta och ofta drastiska röst. 

Julkonsert med kulturskolan
Kulturskolans elever bjuder på sina bästa julhits.

Ingela & Ingmar: Visa din längtan
En rutinerad och uppskattad visduo som tolkat 
visor sen tidigt nittiotal. I programmet Visa din 
längtan framförs sånger av Dan Andersson,  
Nils Ferlin, Evert Taube och Povel Ramel m fl, 
varvat med självupplevda berättelser och 
egna kompositioner.

Konsten att åldras - att fånga livslusten  
trots motgångar på vägen OBS! kl 18
Föredrag med Barbro Lenneer Axelson, psykolog  
och författare till ett flertal böcker, bl a till Kärlek  
och Förluster - om sorg och livsomställning. 
Medarr: Aktiva seniorer

Livet som elitidrottare
Grästorpsbördiga Sara Christiansson är 23 år  
och medeldistanslöpare på elitnivå. Hon berättar 
om sin väg mot elitidrotten, med- och motgångar  
och mål inför framtiden. Hon vill inspirera andra  
till att våga satsa på intressen och drömmar.

30 Att arbeta och leva i Nordkorea
Succé i repris. Ni som inte fick plats i våras 
ges nu en ny chans; 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

Ordföranderåd 

Utställning: Det som göms i skog...
…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 t.o.m 6/11. Medarr: Platåbergens Geopark
OBS! Plats: Bellmansalen, Kulturhuset

Julstök med pigor och tomtar 
Etnolog Inger Widhja berättar om gammalt folk-
liv - om skrock, skrönor, sagor och sägner. Julen  
närmar sig med stormsteg och vid denna tid förr  
var alla fullt sysselsatta med förberedelser. Mor,  
far och tjänstefolket på gården, och så förstås  
de som mer anades än syntes...  Medarr: NBV

Vår tid med jorden
Fotograf Tore Hagman visar bilder och be- 
rättar 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


