Bibliotek Mark hösten 2022
Författarbesök på biblioteket
Låt oss krypa in på huvudbiblioteket,
ta en fika och möta aktuella författare.
I höst har alla någon form av koppling
till Mark, eller Sjuhäradsbygden.
Fika från 15.00.

Entré
60 kr

Fredag 7 /10 – Kinna bibliotek kl. 16.00–17.00
Johannes Anyuru och Pamela Jaskoviak. Författare med
rötter från Sjuhäradsbygden med nya verk från 2022.

fredags

HÖSTENS BIOFILMER

Entré
60 kr

På Skene Bio Folkan visar vi i höst en god blandning
av filmer som du inte får missa.
fredag 16/9 – Tisdagsklubben, från 2022
Svensk dramakomedi om att följa sin dröm och hjärta.
fredag 30/9 – Döden på Nilen, från 2022
Agatha Christies roman med Egyptens sevärdheter som fond.
fredag 14/10 – 70 är bara en siffra, från 2022
Finsk dramakomedi med schlagerdrottning i högform.
fredag 28/10 – Coda, från 2021
Fängslande drama kring döv familj med hörande dotter.

Fredag 11/11 – Kinna bibliotek kl. 16.00–17.00
Lars Wilderäng – När vardagen faller samman, ett
tema som passar prepper Lars från Sätila väl.

fredag 25/11 – Ur spår, från 2022
Svensk dramakomedi i Vasaloppet och fädernas spår.
Läs mer om filmerna på: mark.se/fredags
I samarbete med Skene Bio Folkan och
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.

Bokbussen

Bokbussen uppmärksammar hundens dag under tiden 14–25 augusti.
Ta med din hund och kom till oss!
En liten överraskning till hund och
hundägare utlovas.

I samarbete med Författarcentrum väst, forum för poesi
och prosa och ABF Sjuhärad.

Bokcirkel på bibliotek

Är du sugen på att vara med i en bokcirkel?
Hör av dig till närmaste bibliotek eller läs mer på
bibliotek.mark.se/bokcirkel

Vill du bokcirkla i Skene?

Här ges bokcirklar både digitalt och på plats på Skene
bibliotek. Den digitala når du via bokcirklar.se där du
söker efter Marks Biblioteks Bokcirkel.
Vill du veta mer eller anmäla dig till cirkeln i Skene?
Mejla skenebibliotek@mark.se

Utställningar

Kinna bibliotek visar åter utställningar, nu vid den nya
utställningsväggen i burspråket.
15 augusti–17 september
Eija I Korhonen – Måleri, skulptur,
barnboksillustrationer
26 september–22 oktober
Berit Börjesson – Oljemålningar
26 oktober –27 november
Västarvet och Institutet för språk och folkminnen Trollbunden om folktro, fakta och fiktion

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.

28 november –30 december
Vallmons träffpunkt – Fotoutställning

Språkcafé – Skene bibliotek

Garnfolk

Kom och prata svenska i en avslappnad miljö.
Vi vänder oss till dig som är vuxen och vill träna
konversation på svenska. Välkommen till språkcaféet
i Skene med startdatum 12 september.
Måndagar kl. 16.00–17.30
I samarbete med Helsjöns folkhögskola

bibliotek.mark.se

Utställningen om garn
producerad av Västra Götalandsregionen,
fortsätter i höst på våra bibliotek.
• Sätila bibliotek 9–30 augusti
• Horreds bibliotek 30 augusti–19 september
• Fritsla bibliotek 19 september–10 oktober

Musik & Evenemang
Teater för familjen från scen

Teater är för alla och känner du något barn som inte sett teater på riktigt,
ta chansen och gå tillsammans. Våra fina föreställningar passar många
åldrar och både vår gamla och nya scen i Kinna ska upplevas.

Fri
entré!

Lördag 1/10 kl. 11.30–12.15 Lyckeskolans scen
Sandvargen – Göteborgsoperans barnopera efter Åsa Linds böcker
om Zackarina som träffar på Sandvargen som kan svara på alla frågor.
För barn 5–10 år.
Lördag 15/10 kl. 11.30–12.00 Kinna teater
Alma och Ayo på väg hem – Tillsammans med Teater Sesam och
figurer från välkända sånger följer vi med på en upptäcktsfärd när Alma
och Ayo är på väg hem från förskolan. För barn 2–5 år.
I samarbete med ABF Sjuhärad.

Musik på bibliotek och från scen

Med undantag från Sätila bibliotek bjuds du in till Lyckeskolans scen
och den magi som uppstår när ljuset släcks och scenen börjar leva.
Här finner du konserter som passar för många och av olika slag.
Välkommen till en upplevelse utöver det vanliga.

Fredag 23/9 kl. 16.00 – Lyckeskolans scen Kinna

Frödingkvartetten – Den musikdramatiska föreställningen
”Mannen från månen” ger liv till en av Sveriges mest uppskattade
och alltid aktuella skalder, Gustaf Fröding. Nyskriven och redan
känd musik i jazzvisa med Frödingkvartetten från Göteborg.

Torsdag 29/9 kl 18.00 – Sätila Bibliotek

Thilini & Erik – Duon tolkar Cornelis Vreeswijk, men på
ett helt säreget sätt. De blandar genrer och sound och målar
med stora penseldrag som täcker allt mellan blues, pop, folk
och ambienta ljudlandskap.

Fredag 21/10 kl 16.00 – Lyckeskolans scen Kinna

Stråf Vocal Strings – Med sitt nya program ”Himlajorden –
om du vill” får vi en härlig musikalisk upplevelse med denna
sjungande stråkkvartett, eller spelande sångkvartett. Musik och
texter av Evert Taube, Stefan Forssén med flera andra musikskapare
ger sprittande, svängiga och smäktande melodier.

Torsdag 3/11 kl. 18.00 – Lyckeskolans scen Kinna

Freestyle Sensation, från 13 år, fri entré
För en ung publik visar vi en fartfylld föreställning med Freestyle
Phanatix, hip-hop, beatbox och breakdance, allt på samma gång.
Sex makalösa streetdansare och beatboxare du inte vill missa.

Fredag 18/11 kl. 16.00 – Lyckeskolans scen Kinna

Vier Brillen – En välbekant musikgrupp för många som med
egna underfundiga texter och medryckande musik får dig på
mycket glatt humör.
I samarbete med ABF Sjuhärad.

bibliotek.mark.se

Entré
60 kr

utom 3 nov

Hösten
2022

