Bibliotek Mark våren 2022
är boken redan slut?

I en bokcirkel får böckerna längre liv tack vare samtal, frågor och diskussioner. Vid fem till sex kvällar
träffas vi, digitalt eller på plats, och ger varandra möjlighet att både fördjupa och få nya läsupplevelser.
Vi har två bokcirklar, du väljer vilken du vill delta i.
Therese cirkel mån: 7/2, 10/3, 4/4, 2/5, 30/5
Marias cirkel ons: 2/2, 23/2, 16/3, 6/4, 27/4, 18/5
Vi träffas på Skene bibliotek kl. 18.00– 20.00
Anmälan och frågor mejla: skenebibliotek@mark.se
(anmälan även via www.sv.se/sjuharad)

digital bokcirkel

11
feb

The Juliet Letters - Kvällskonsert
Fredag 11/2 kl. 18.00, entré 100 kr
Lyckeskolans scen och salong

Kammarmusikaliska brev till Julia ur Shakespeares
drama, med musikalartisten Christer Nerfont och
musiker ur Göteborgs Symfoniker.
Se programbeskrivning på nästa sida

14
maj

Väverskans dag

Lördag 14/5, från kl. 11.00, fri entré
I och runt Kinna bibliotek

Varje år firas vårt textila arv och det finns något
för alla, barn, familj och vuxen.
Se programbeskrivning på nästa sida

Vill du prata böcker men har svårt att hitta tiden?
På bokcirklar.se deltar du efter dina möjligheter.
Forumdiskussioner startar ett visst datum och du gör
dina inlägg när det passar dig. Registrera dig och sök
efter Marks Biblioteks Bokcirkel.
Diskussionsstarter är 7/2, 10/3, 4/4, 2/5, 30/5
Bokcirklarna görs i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

språk- & korsordscafé
Skene bibliotek, startar 24 januari

Garnfolk - En utställning producerad
av Västra Götalandsregionen

”Garn är gött! Alla dörrar är öppna och the sky is the
limit” säger en av sex utställare. I tusentals år har
garnet varit i människans tjänst.
Utställningen kan ses på:
- Kinna bibliotek 11 maj–1 juni
- Skene bibliotek 1–29 juni
- Kinna bibliotek 29 juni–9 augusti
- Sätila bibliotek 9–30 augusti
- Horreds bibliotek 30 augusti–19 september
- Fritsla bibliotek 19 september–10 oktober

fredags

BIO - FÖRFATTARE - MUSIK -TEATER
Fredags – vårprogram

schack på bibliotek
Kinna bibliotek, för barn och unga

Info: www.schackmark.se

Ett blandat fredagsprogram visas mellan 4/2 till 13/5.
Entré 60 kronor.
OBS! ny starttid 16.00, biljettkassan öppnar 15.30.
Hämta tryckt program på biblioteket.
Läs mer på bibliotek.mark.se

kontaktuppgifter
Kinna bibliotek, tel: 0320 21 70 90
mejl: bibliotek@mark.se
fax: 0320 148 86
Adress: Boråsvägen 42, 511 80 Kinna
Fritsla bibliotek, tel: 0320 21 77 60
mejl: fritslabibliotek@mark.se
Adress: Idrottsvägen 9, 511 71 Fritsla

bibliotek.mark.se

Horreds bibliotek, tel: 0320 21 77 65
mejl: horredsbibliotek@mark.se
Adress: Helsjövägen 3, 519 31 Horred

Sätila bibliotek, tel: 0320 21 78 77
mejl: satilabibliotek@mark.se
Adress: Sethelius väg 3, 511 69 Sätila

Skene bibliotek, tel: 0320 21 70 95
mejl: skenebibliotek@mark.se
fax: 0320 333 07
Adress: Gästgivaregatan 7, 511 61 Skene

Bokbussen,
tel: 0320 21 70 85, 0703 28 70 88
mejl: bibliotek_
bokbussen@mark.se

Musik & Evenemang

Våren
2022

The Juliet Letters - Kvällskonsert
Fredag 11/2 kl. 18.00, entré 100 kr
Lyckeskolans scen och salong

Göteborgs Symfoniker kommer med stråkkvartett och
sångsolist och bjuder in oss till en oförglömlig kväll
The Juliet Letters skrevs och komponerades av The Brodsky
Quartet och sångaren och kompositören Elvis Costello i
början av 1990-talet.
De skapade kammarmusikaliska brev till Julia Capulet, ur
Shakespeares drama Romeo och Julia, med funderingar
över livet, tiden och kärleken.
Nu får vi ta del av dem med sångsolist Christer Nerfont
tillsammans med Joel Nyman, violin I, Ellen Hjalmarsson,
violin II, Daniel Lee, viola, Antonio Hallongren, cello.
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Väverskans dag

Lördag 14/5 från kl. 11.00

Foto: Mats Bäcker

Fri
entré!

Om förläggargårdar
Möt Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad och
kl 11.00 Marks Härads Släktforskarförening i Ännagården.
–14.00
Ta del av berättelserna och ta en go-fika.
Kinna bibliotek inomhus
Se utställningen Garnfolk och var
kl 11.30 med på vävworkshop, för unga mellan
–13.30 11 och 14 år och alla som vill testa Miniväv.
Vi väver på kartong och gardinringar.
Kinna biblioteks bokbussgarage
En rolig workshop i bokbussgaraget på baksidan
kl 11.30
av biblioteket där du får lära dig att göra ett eget
–13.30
hopprep, för barn från 5 år.
Kinna Konserthus
A blue touch from Viskan valley
kl 12.00 Titta in i Kinna konserthus och njut av solustänkt
–13.00
rhythm & blues med Bluesverket från Kinna.
Ulf Englund bas/sång, Thomas Ogelid gitarr/sång 		
och Christer Jonsson trummor/sång.
Internationellt Vävcenter visar vävtekniker och alster i
Kinnaborgssalen – Marks Konsthall
Håll ögonen öppna om en busstur som planeras.
Vi följer folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer.

bibliotek.mark.se

