Bibliotek Mark hösten 2021
23
okt

bokcirkel

Kom till Horreds bibliotek och prata böcker,
inspirera och bli inspirerad.
Vi träffas första torsdagen i varje månad.
Torsdag 2/9, 7/10, 4/11 och 2/12 kl. 15.00–17.00

Invigning Lyckeskolans nya scen
Fira in den nya scenen med oss! Fri entré!

Programtider lördag 23/10
11.30 - Invigning med musik, liv och rörelse
kulturskolans teater-, cirkus- och musikelever
14.00 - Gott och blandat med Mama Gumbo
för barn 3–12 år och familj

digital bokcirkel

Vill du prata böcker men har svårt att hitta tiden?
På bokcirklar.se deltar du efter dina möjligheter.
Forumdiskussioner startar ett visst datum, du gör
dina inlägg när det passar dig. Registrera dig, sök efter
Marks Biblioteks Bokcirkel och du är igång!
Diskussionsstarter: onsdag 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

15.15 - Vi firar med dans, teater och film
Dardanias dansgrupp, Marks Teatergrupp och
”Vi är Mark - Mark 50 år”
17.00 - Musikalisk utflykt med Thor och Olle
passar för barn och vuxna
Se programbeskrivning på nästa sida

utställningar Kinna bibliotek
På grund av en planerad ombyggnation på
huvudbiblioteket i Kinna finns inga utställningar
inbokade under hösten. Är du intresserad av
att ställa ut din konst på biblioteket när tillfälle
åter ges är du välkommen att mejla din
intresseanmälan till lars.bilting@mark.se

kontaktuppgifter
Kinna bibliotek, tel: 0320 21 70 90
mejl: bibliotek@mark.se, fax: 0320 148 86
Adress: Boråsvägen 42, 511 80 Kinna

Mathias Melo Sätila bibliotek

En flyhänt akustisk gitarrist med
betoning på läckra ackordföljder, groove och rytmik.
Den elastiska, ljusa rösten får omedelbart publiken
att lystra. En stilsäker låtskrivare
vars genomtänkta budskap löper
som en röd tråd genom hans
livsbejakande texter. Entré 50 kr.

Torsdag 11/11 kl. 18.00

Fritsla bibliotek, tel: 0320 21 77 60
mejl: fritslabibliotek@mark.se
Adress: Idrottsvägen 9, 511 71 Fritsla

På scenen står fritslabördige
Melo tillsammans med Robert
Ingvarsson uppvuxen i Skene,
på cajon. Tillsammans skapar de
en enorm spelglädje!

Horreds bibliotek, tel: 0320 21 77 65
mejl: horredsbibliotek@mark.se
Adress: Helsjövägen 3, 519 31 Horred
Skene bibliotek, tel: 0320 21 70 95
mejl: skenebibliotek@mark.se, fax: 0320 333 07
Adress: Gästgivaregatan 7, 511 61 Skene
Sätila bibliotek, tel: 0320 21 78 77
mejl: satilabibliotek@mark.se
Adress: Sethelius väg 3, 511 69 Sätila

fredags

BIO - FÖRFATTARE - MUSIK

Fredags – från ny scen!

Bokbussen, tel: 0320 21 70 85, 0703 28 70 88
mejl: bibliotek_bokbussen@mark.se
Sätila
Skene
Horred

bibliotek.mark.se

11
nov

Fritsla
Kinna

Ett blandat fredagsprogram visas mellan 10/9 till 3/12.
Bio-visningarna flyttar till Kulturhuset Bio Folkan i
Skene och från Lyckeskolans nya scen och salong
kan du möta författare och uppleva konserter.
Entré är 50 kronor för program och 60 kronor för
bio. Den 26 november bjuder vi på entrén!
Då knyter vi ihop säcken ”Vi är Mark - Mark 50 år”
Hämta tryckt program på biblioteket.
Läs mer på bibliotek.mark.se

Invigning Lyckeskolans nya scen
Var med och fira in den nya scenen med oss!

Lördag 23 oktober med start klockan 11.30. Fri entré till allt,
men vi respekterar programmens starttider för dig som deltar som publik.
kl.
11.30–
13.00

Invigning med musik, liv och rörelse
Kulturskolans alla teater-, cirkus- och musikelever hjälper
oss komma i stämning från start.
Vi får se ”Det som lever under oss”. En tankeväckande
teaterföreställning om hur vi människor kanske skapar vår
egen undergång. Framförs av kulturskolans teaterelever.
Kultur- och fritidsnämnden inviger och klipper bandet.

kl.
14.00–
14.45

Gott och blandat med Mama Gumbo
Vi får sjunga och gunga med i härligt svängiga rytmer
och vi lovar att ingen kan stå still.
Mama Gumbo bjuder på en familjeföreställning med glädje,
dans, sång och musik. Med sin färgstarka och sprakande personlighet håller hon igång både barn och vuxna med fart och
fläkt. Publiken får vicka på höfterna, klappa i händerna och
sjunga med på olika språk. För barn 3–12 år och familj.

Vi firar med dans, teater och film
På scenen får vi se den albanska föreningen Dardanias
barndansgrupp och se ett smakprov av Marks Teatergrupps
kommande föreställning ”Herrar”, en svart komedi om makt.

kl.
15.15–
16.30

Under parollen ”Vi är Mark - Mark 50 år” har markbor
porträtterats under 2021. Många fängslande och intressanta
filmer har blivit till. Vi visar några av dem och möter
projektledningen bakom satsningen.

Musikalisk utflykt med Thor och Olle
Duon lockar oss med medryckande folkmusik från jordens
södra trakter, passar för barn och vuxna.
Thor Ahlgren och Olle Pelayo Lind behärskar en rad olika
instrument som hjälper oss finna rätt nerv i den musikaliska
utflykt vi gör med dem till olika sydligare länder. Flamencogitarr, bouzouki och fransk säckpipa följer längs vägen.
Till slut får vi landa hemma i den svenska folkmusiken.

bibliotek.mark.se

kl.
17.00–
18.00

23
oktober

