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Hösten 2019. Alltid kl 19!

Fika och enklare rätter serveras i vårt Kulturcafé.

28/8 Ordföranderåd (särskild inbjudan)
4/9 Vernissage: En landsbygd i förfall - fotoutställning av Thomas Örn Karlsson samarr: Medborgarskolan
En tolkning av det husförfall som blir allt vanligare på landsbygden. Svartvit och surrealistisk stil får betraktaren att tro
att jorden har gått under och att en total kollaps av civilisationen har ägt rum. Utställningen visas t.o.m 4/10.
11/9 Sockerkaka på posten och andra brev från Julia - en berättelse inramad av visor samarr: NBV
Ett visprogram med Eva Blume och Gert Magnusson som utgår från ett 50-tal brev skrivna av en ung kvinna som
flyttade från landet till Göteborg kring förra sekelskiftet. Om glädje, sorg och vardagsliv i en helt annan tid.
18/9 Föreläsning: Pupi Kot - björnen Guds son samarr: NBV
Ingvor Ljung berättar om en fascinerande vistelse hos den renskötande urbefolkningen Khanty i Sibirien och deras
björnfestival. Ett besök hos Khanty är som att förflytta sig några hundra år tillbaka i tiden.
25/9 Författarkväll: Kamilla Oresvärd
Kamilla Oresvärd är deckarförfattare vars senaste kriminalhistoria, ”Brudslöjan”, utspelar sig i trakterna kring Halleoch Hunneberg och Vargön, där hon själv är uppväxt.
2/10 Föreläsning: Öka ditt välbefinnande med zonterapi samarr: Studiefrämjandet
Gunilla Larsson berättar om zonterapins positiva inverkan på kroppen.
9/10 Hugget i sten - en stenhuggares historia i ord och musik samarr: Platåbergens Geopark
En berättelse om Håll-Lars Petter Persson som i slutet av 1800-talet flyttade från Älvdalen till Bohus-Malmön för att
jobba i stenindustrin. Kristin Svensson (fiol, sång) och Clara Hållén (sång, gitarr) berättar Håll-Lars historia med hjälp
av visor, folksånger och hans egna texter, vilka återfunnits inmurade i en sten.
		
16/10 Vernissage: Mö fölk - utställning i blandteknik av systrarna Fanny och Emely Axelsson, Lidköping
En frisk blandning av olika tekniker presenteras i denna systrarna Axelssons första utställning. De har var sin
distinkta stil, men ett ämnesområde som båda fascineras av - människan. Utställningen visas t.o.m 15/11.
23/10 Musikglädje med Grästorpsgruppen WÅSA
WÅSA, det gamla musikaliska kompisgänget från 70-talet, bjuder bred och härlig repertoar i stämmor och
solosång. Och kompar sig själva på allt från piano, fiol, gitarr, munspel och dragspel till djembe och cajun!
30/10 Föreläsning: Bilder och berättelser från en dykresa i Burma
Landet Burma, även kallat Myanmar, och dess öar bjuder på svarta fiskeskepp och fantastisk natur, både
under och över ytan. Följ med på en annorlunda resa med Jonas Westberg som ciceron.
6/11 Teater: Trädkramarna samarr: Studiefrämjandet
Om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden. Föreställningen följs av en workshop. Med interaktiva och lättsamma former utlovas skratt mitt i allvaret. Av och med kabarégruppen Sweet Dreams. Regi: Emma Swenninger.
13/11 They Owe Us - med gästartist Gaia Salamandra
They Owe Us (Rane från Flakeberg och kumpanen Kris) med hemmagjorda trummor, analoga synthesizers och skivkontrakt
i New York kommer till Grästorp och spelar konstnärlig pop från nya albumet ”Broken English & Sad Serenades”. Gaia (Sandra
Zackrisson) är sångerskan som förenar uråldriga kulturer och modern pop med budskap om natur, klimat och hållbar framtid.
20/11 Ordföranderåd (särskild inbjudan)
27/11 Kulturyoga
Avslappnande yoga, levande musik och poesi! Christine Karlsson leder mjuk yinyoga som alla kan vara med på och
läser stämningfulla texter och dikter. Cellisten Anette Stillner ackompanjerar. Kom som du är - mjuka kläder, en
yogamatta och en filt är det enda som behövs.
4/12 Jullåtar och annat skönt svängigt med kulturskolan
Stefans Combo, ett 12-mannaband med elever och lärare, serverar allt från pop/rock till julklassiker och sköna jazzhits.
11/12 Prat om mat med Wichudaporn Chaiyasaeng - Grästorps egen mästerkock
Grästorpsbon Wichudaporn Chaiyasaeng, som kom tvåa i årets upplaga av Sveriges Mästerkock i TV 4, berättar
om sina upplevelser i den populära kocktävlingen och delar med sig av sina favoritrecept inför jul och nyår.
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