Bibliotek Mark
HÖSTEN 2020

stickcafé

Fritsla bibliotek - alla är välkomna!
Start måndag 7/9 kl. 18.00

bokcirkel - Redan slut?

Böckerna får längre liv tack vare samtal, frågor och diskussioner. Vi träffas sex onsdagskvällar, på plats eller digitalt, och
ger varandra möjlighet att både fördjupa och få nya läsupplevelser. Skene bibliotek onsdagar 26/8, 16/9, 7/10, 28/10,
18/11 och 9/12 kl. 18.00–20.00
För frågor och anmälan, mejla skenebibliotek@mark.se

övriga
övrigaarrangemang
arrangemang
Musik på bibliotek
Hanna Thiel - Spirit of
Gambo en sprakande
barockkonsert

Hanna Thiel bjuder på en
atmosfärisk musikupplevelse
på viola da gamba, som sedan
barocken förtrollat sina lyssnare
och gör så än idag. Entré 40 kr.

Kinna konserthus
Fredag 13 november
kl. 15.00–16.00
LjudKonst 7Härad
Dagligen måndag–söndag kl. 09.00–19.00
5 september–31 december
Upplev under några månader
nya tillfälliga ljud varje hel
timma vid dammen bakom
kommunhuset i Kinna.
Slå dig ner en stund, slut
ögonen, slappna av och ta
del av årets ljudkonstverk.
Invigning i samband
med Lördagsgodis
Lördag 5 september
kl. 11.30

bokcirkel med fika

Kom och prata böcker, inspirera och bli inspirerad
Horreds bibliotek
Torsdagar 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12 kl. 18.00–20.00

ny eller nyfiken?

E-böcker, e-ljudböcker och e-tidskrifter

Vi hjälper dig att låna e-böcker, låna och ladda upp ljudböcker
och möjlighet att testa surf- och läsplattor.
Kontakta Kinna bibliotek och boka en tid.
Telefon 0320 21 70 90, bibliotek@mark.se

utställningar Kinna bibliotek
Höstens utställningar kommer att röra sig kring olika
bildkonstuttryck som måleri, akvarell och ett pärlplatteprojekt.
Besök bibliotekets webbplats för mer information.
•
•
•

Ann-Christine Johannesson, akvareller - 31/8–3/10
Ronja Elmelid, måleri - 5/10–7/11
Daglig verksamhet, pärlplattor - 9/11–12/12

språkcafé

Samverkan med Helsjöns Folkhögskola

Skene bibliotek, måndagar kl. 16.00–17.30
med start 24/8, begränsat antal besökare

Höstens programutbud följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att hålla avstånd, samt begränsa
antalet besökare, med förbehåll för ändringar.
Håll utkik för information på www.mark.se

Boka sökhjälp/bibliotekarie
Vill du ha hjälp med att söka
skönlitteratur, facklitteratur eller
samhällsinformation? Biblioteket är
din resurs och ditt stöd.

Kontaktuppgifter
Kinna bibliotek, tel: 0320 21 70 90
e-post: bibliotek@mark.se
Adress: Boråsvägen 42, 511 80 Kinna

Sätila
Skene
Horred

Fritsla bibliotek, tel: 0320 21 77 60
e-post: fritslabibliotek@mark.se
Adress: Idrottsvägen 9, 511 71 Fritsla
Horreds bibliotek, tel: 0320 21 77 65
e-post: horredsbibliotek@mark.se
Adress: Helsjövägen 3, 519 31 Horred
Skene bibliotek, tel: 0320 21 70 95
e-post: skenebibliotek@mark.se
Adress: Gästgivaregatan 7, 511 61 Skene
Sätila bibliotek, tel: 0320 21 78 77
e-post: satilabibliotek@mark.se
Adress: Sethelius väg 3, 511 69 Sätila
Bokbussen, tel: 0320 21 70 85,0703 28 70 88
e-post: bibliotek_bokbussen@mark.se

www.mark.se/bibliotek

Fritsla
Kinna

