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Vår och sommar 2020
Vi på Karlskoga bibliotek- och Konsthall är stolta över att arbeta i ett landskap
med djupa berättartraditioner. Vi gillar att tänka på hur Selma Lagerlöf och
Maja Ekelöf vandrat runt på stadens gator, hur de skrivit och tänkt och läst.
Vi blir varma av Osebol, Marit Kaplas 800-sidiga skildring av norra Klarälvsdalen och drömmer om slädfärder över den sjungande isen vid Fryken,
precis som i Gösta Berlings saga.
I vår vill vi uppmärksamma Värmland lite extra genom ett antal författarbesök
och utställningar där vi ställer vårt skogiga, sjöglittrande landskaps berättande
i centrum. Marit Kapla kommer för att berätta om sitt närmast antropologiska
skrivande den 24 februari. Nino Ramsby ställer ut fantastiska landskap på
Konsthallen med start 18 januari. I mars kommer Lars Andersson hem till
Karlskoga för att berätta om sin nya bok och om sitt långa författarskap i ett
samtal med bibliotekets egen poet, bibliotekarie Arne Johnsson.
I april minns vi en av våra mest älskade författare, Selma Lagerlöf, då
Anna-Karin Palm kommer på besök för att berätta om Selmas drömmar,
aspirationer och krocken med en trång verklighet.
Värmland vore såklart inte Värmland om det inte också fanns plats för världen
utanför: i Konsthallen får vi ta del av rysk radikal politisk konst med konstnärer från Pussy Riot, vi möter nya vänner och övar svenska varje lördag med
Språkdialogen, läser sagor och bokcirklar på arabiska och firar sportlov med
en orm, en spindel, och Mustafa från Arabiska Teatern. Musik i Konsthallen
fortsätter med ett program av visor och kammarmusik. På lördagar har vi
barnens dag hela våren, med bokteater, minimusikal och språkmingel, och
såklart en massa teater där nya stigar utforskas och korvar trollas fram ur
öron.
På onsdagar fortsätter vi med skapande i Fantasilabbet; kreativt after
schoolmys med våra egna pysselmakare.
Välkommen till Karlskogas bästa mötesplats!
Alla evenemang är såklart gratis.

Karlskoga Bibliotek och Karlskoga Konsthall är HBTQ-certifierat.
Vi är även ett av Sveriges få avgiftsfria bibliotek. Vi litar på att
du lämnar tillbaka det du lånat utan ersättningsavgifter.
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Barn

Fantasilabbet – Drop in

Onsdagar varannan vecka kl. 15.00 - 17.30
start 22 januari.
Pyssla och skapa tillsammans med några av
oss som jobbar på biblioteket och/eller
inbjudna kreatörer.
Vi bjuder på frukt. Ingen föranmälan, du
kommer och går när du vill.

Musikstunder för småbarn

Vi ses 12 gånger på torsdagar kl. 09.30
start 6 februari.
Tillsammans, förälder och barn, träffas vi i
sagorummet för en stund i musikens tecken.
Vi sjunger, rimmar och ramsar, utforskar och
upplever. Musikstunden är anpassad för de
minsta barnen: ca 3 mån - 1 år. Ledare är
musiklärare Tania Frid.

Frågor och anmälan görs till tania.frid@karlskoga.se
Anmälan efter startdatum är välkommet i mån av
plats.
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Barnens Lördag

Under flera lördagar kan du vara med på lekfulla läsfrämjande aktiviteter för
hela familjen. Upplev böcker och berättelser för alla sinnen på olika sätt med
barnteater, sagostunder, musik, dans och skaparaktiviteter.

Barnteater - MÄSTAR-Skräddaren
kan allt!
Lördag 8 februari kl.11.00
Knyta skorna utan händer! Trolla fram en korv
ut örat! Han kan svälja en servett. En helt
vanlig rock ska väl inte vara så svår att sy?
Man ska bara inte jobba när man är hungrig!
Kalle Nilssons MÄSTAR-Skräddaren kan
verkligen allt... utom att sy. Men han gör så
gott han kan och det blir faktiskt helt
PERFEKT ändå (fast på ett helt annat sätt!).
För 3 - 9 år. Fribiljetter från 25 januari.

5

Minimusikal - Knuttes hus

Lördag 29 februari kl. 13.00.
Knutte orkar inte höra på sin mammas tjat
längre. För att få lite lugn och ro flyttar han till
ett annat hus. Men, det dröjer inte länge innan
det flyttar in några andra också…
Minimusikalen Knuttes hus är en interaktiv
föreställning fylld med musik, sång och rörelse
där alla barn ges utrymme att delta så mycket
eller lite de vill.

För 3-6 år. Fribiljetter från 15 februari.

Barnteater Cirkus Tigerbrand, Gropen

Lördag 14 mars kl. 12.30.
En musikalisk och lekfull föreställning om
fantasins kraft och att inte ge upp.
Efter Emma Adbåges Augustprisade bok.
Gropen är en livsbejakande berättelse om
barns rätt till lek och fantasi. En påminnelse
om vikten av orörda områden, om ostyrda lekar
och också om att själv ibland släppa kontrollen
och hitta nya stigar.
Från 3 år. Fribiljetter från 29 februari.

Bokmusikteater Troll och andra väsen

Lördag 4 april kl. 13.00.
Har du träffat på några troll eller andra sagoväsen på sistone? Gömmer de sig kanske
inne i en bok? Följ med sagoexpeditionen in i
Trollringen och utforska en spännande magisk
värld. Efter föreställningen sagopysslar vi.

Från 3 år.
Fribiljetter från 21 mars.
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Språk-leka-lördag

Lördag 25 april med start kl. 11.00
Välkomna på en dag med fokus på språkstimulans för barn. Mingla med logopeden
Joline Björkegren och passa på att ställa frågor
om barnets språkutveckling eller fråga
barnbibliotekarien Lovisa Sundin om boktips.

Barn från cirka 3 år kan delta i en språkaktivitet som bygger på musik och rörelse med
musiklärare Tania Frid. Vi erbjuder två tillfällen,
klockan 11 och 13.
Fribiljetter från 9 april.

Sagostund på arabiska

هل هناك شيء أروع من الدخول إلى عالم القصص؟
تعالوا و استمتعوا بسماع القصص والحكايات باللغة العربية التي
سترويها لكم أمينة المكتبة هدى راضي.
 سنوات3 لألطفال من عمر.
في غرفة الحكايات بمكتبة كارلسكوغا
18/4, 21/3 ,7/3 من أيام13.00 السبت الساعة

Biblioteket på besök
Läslust på familjecentralen
Måndag 3 februari kl. 10.00.
Måndag 6 april kl. 10.00.
Måndag 9 mars kl. 12.30 på arabiska.

Bibliotekarien kommer till Öppna förskolan,
Bregårdsgatan 1 C. Vi pratar om vinsterna med
högläsning och tipsar om böcker.
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Sportlov
Vems spår? Workshop

Måndag 17 februari kl. 14.30.
En dag när du är ute och går i skogen, stannar du till och undrar vad det är för sorts spår
du ser. Följ med Kajsa och Hala från Naturskyddsföreningen och lär dig om olika
djurspår. Du får göra egna tryck på tyg, som
du sedan kan ta med dig ut i naturen för att se
vilka djur som varit där.

Från 9 år.
Fribiljetter från 3 februari.

Slow fashion

Tisdag 18 februari kl. 14.00
Liv Nordberg från Sensus Studieförbund och
biblioteket visar hur du kan laga kläder och
berättar om hållbart mode och klädkonsumtion.
Ta gärna med egna plagg!
För alla åldrar
Fribiljetter från 4 februari.

Arabiska Teatern

المسرح العربي
الحكواتي مصطفى سيقص علينا بأسلوبه المشوق حكايته مع البلد
الجديد الذي اليخلو من الحكم والمواعظ اضافة الى مسرح الدمى
الذي تم اعداده لالطفال حتى يمكنهم تجربة المسرح وتسلية
أنفسهم.
لالطفال من عمر االربع سنوات
 مسرح12.30 من شهر شباط الساعة22 يوم السبت الموافق
 عرض الحكواتي13.30 الدمى والساعة
 شباط8 توزع البطاقات المجانية بتاريخ
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Påsklov

Ormar och spindlar på biblioteket
Kom och klappa en jättespindel, eller krama en
orm tillsammans med djurskötaren Tytte
Hellman från Skansenakvariet.
Tisdag 7 april.
För 0-5 år kl. 14.00
Från 6 år och uppåt kl. 15.00
Fribiljetter från 24 mars.

Konstworkshop för barn

Onsdag 8 april
Prova på grafik med konstnärerna Berit Berleus
och Gabriella Menerwa Kaasinen. För barn och
unga 6 år och uppåt. Föräldrar får gärna delta
tillsammans med barn. 8 platser/workshop.
Ta på oömma kläder.
Workshop 1 kl. 10.00-12.00.
Workshop 2 kl. 14.00-16.00.
Fribiljetter från 25 mars.

Sommarlov
Sommarboken 2020

Under sommaren kan alla mellan 6-18 år vara
med i Sommarboken. Skriv eller rita om din
bästa sommarläsning och få en bok i present.
Sommarbokenvykort finns att hämta på
biblioteket från 8 juni.

Bokgåva finns att hämta under perioden
29 juni - 1 september på biblioteket.
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Galleri Maja
Galleri Maja är bibliotekets nya
utställningsrum. Du hittar det precis
innanför Café Bibblan. Välkommen!

Ulrika Linder - Hemma hos oss

29 januari – 29 februari
En konstutställning för barn och familjer.
Ulrika Linder (f. 1984) är småbarnsmamma och
konstnär utbildad på Valands Konsthögskola.
Hon kallar sig Diskbänkstecknaren och tecknar
bara diskbänksrealism. I bilderna lämnar vi
i stort sett aldrig köket. Eller toaletten. Eller
hemmet överhuvudtaget. Det är vardagen i
sin allra mest övertygande verklighet.
Diskbänkstecknaren tecknar snabbt, på
överblivna kuvert från försäkringskassan och
andra myndigheter. Ibland för att avreagera sig,
ibland för att få vara rolig. Ibland istället för
att bara vara morsa.

Berit Berleus Jag undrar vad de tänker på?

8 april – 6 maj
En konstutställning för barn.
Vi får se fantastiska djurbilder, allt utfört i grafik.
Vi förstår mer och mer att alla har en viktig plats
och en funktion att fylla även om en bara är
en fågel. Konstnären Berit Berleus är bosatt i
Örebro och arbetar främst som grafiker i olika
tekniker såsom torrnålsgravyr och collografi. Hon
är medlem i Örebro Läns Grafikgrupp.
I samband med utställningen kommer Berit hålla
grafikworkshops för barn.
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Vuxen

Vårens bokcirklar

Kom och bokcirkla tillsammans med andra som
älskar läsning och litteratur. Max 8 personer per
cirkel. Anmälan till ulrika.lofblad@karlskoga.se

Osebol av Marit Kapla

17 februari kl. 17.00 - 18.30
Vi läser en svindlande, sorgesam, värmande
elegi över värmländsk glesbygd där röster,
busstider och relationer bildar en väv av liv och
energi. Byn Osebol må ligga lite vid sidan om,
men är ändå alltid någons centrum.

Bikungskupan av Lars Andersson
23 mars kl. 17.00 - 18.30
Första delen i Anderssons triologi Vattnets Bok
från 1982. Vi träffar radikale värmlänningen Emil
Thorenius som söker nya vägar i den brytningstid som var det sena svenska 1800-talet.
Värmland, Uppsala, världen och tusen tankar
sätter takten för den första av Lars Anderssons
trio av Värmlandsromaner där Emil Thorenius
följs genom livet och tiden.
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Jag vill sätta världen i rörelse
av Anna-Karin Palm

23 april kl. 17.00 - 18.30
I vårens sista cirkel läser vi en ny och tankeväckande biografi över en av våra mest
älskade författare, Selma Lagerlöf. Selma
Lagerlöf var så mycket mer än mysig sagotant
och odlerska på Mårbacka; hon ville förändra,
hitta nya vägar och själv forma sina livsvillkor i
en trång samtid.

		 Läs gärna valfri roman av Selma som extra
förberedelse.
Bokcirkel på arabiska med Huda Radi. För dig som
vill läsa och diskutera på arabiska.

الحالة الحرجة للمدعو ك

بضع لحظات صامتة مرت فيما راح ينغلق الباب على مهل
أخبرني بعدها أن علي التفكير بجدية في العالج الكيميائي بنفس
النبرة التي يمكن أن يخبرني بها أحدهم أنه حان الوقت لشراء
.حذاء جديد
الحالة الحرجة للمدعو ك كتاب للكاتب السعودي عزيز محمد دخل
.في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018
أهال بكم في نادي الكتاب العربي في مكتبة كارلسكوغا .خالل فصل
الربيع سوف نجتمع لمناقشة الكتاب وإدالء رأينا الشخصي حول الكاتب
وما كتب .ليس بالضرورة أن تكون خبير في األدب يكفي فقط أن تكون من
محبي القراءة وتحب أن تناقش ماقرأته مع اآلخرين .يوجد مكان في نادي الكتاب فقط لستة أشخاص
فسارع في الحصول على نسختك من الكتاب بقدومك الى المكتبة وطلبه من أمينة المكتبة هدى
راضي أو بارسال ايميل الى
huda.radi@karlskoga.se
االجتماع سيكون في أيام السبت الموافق  28من شهر آذار و  4من شهر نيسان في الساعة 13.00
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Vårens bokfrukostar
Om boken - ett ting och något annat

21 februari kl. 09.00
Böcker – så läckra och lockande, med glänsande omslag, visas de nyutgivna på bibliotek och
i boklådor. Och på antikvariat och i magasin
finns de äldre, med en helt annan sorts layout.
Ytan hör samman med det inre, ofta blir den
en första nyckel till läsning och förståelse.
Denna bokfrukost kommer att handla om just
detta – en betraktelse av Arne Johnsson över
böckers yttre och inre liv.
Fribiljetter från 7 februari. Kaffe och tilltugg.

Bilderboksprovning med
Lovisa och Emma

2 april kl. 18.00 & 3 april kl. 09.00
Barnbibliotekarie Lovisa Sundin med kollega
Emma Elofsson bjuder in till bokprovning med
nya bilderböcker. Få tips på nya underbara,
tankeväckande och fantasifyllda världar i
bilderbokens universum.
Fribiljetter från 19 & 20 mars. Kaffe och tilltugg.

Vårens nya böcker med bibliotekarierna
8 maj kl. 09.00
Vi väljer favoriter från vårens utgivning.
Fribiljetter från 24 april. Kaffe och tilltugg.

Biblioteket i samarbete med ABF
Språkdialogen

Lördagar kl. 13-14.30 med start 8 februari.
Biblioteket bjuder in till utbyte om språk och
kultur varje lördag.
För dig som är ny i Sverige, eller som vill öva
på svenska, lära känna nya vänner eller är
nyfiken på det svenska samhället.
Drop-in. Vi bjuder på fika.
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Vårens författarbesök

Tre värmländska röster.
Från Mårbacka till Osebol med stopp i Sunne
och Karlskoga, givetvis.

Marit Kapla om byn Osebol

24 februari kl. 18.00
Marit Kapla belönades med 2019 års Augustpris för sin antropologiska skildring av
värmländsk glesbygd. Missa inte ett möte
med en av Sveriges bästa författare.
Fribiljetter från 10 februari.

Lars Andersson i samtal med
Arne Johnsson

28 mars kl. 11.00.
Karlskogasonen Lars Andersson samtalar
med poeten, vännen och bibliotekarien Arne
Johnsson om sin nya roman, men också om
sitt långa, hyllade författarskap.
Fribiljetter från 14 mars.

Anna-Karin Palm

25 april kl. 13.
Anna-Karin Palm har skrivit över 20 romaner,
biografier och noveller. I sin Augustprisnominerade biografi över Selma Lagerlöf ger
hon liv och röst åt en av våra stora författares
villkor och livshistoria.
Författarbesöket med Anna-Karin Palm
kommer att vara i Konsthallen.

Fribiljetter från 9 april.
Foto: Ewa Stackelberg
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Utställning i Konsthallen, Nino Ramsby - Där är du
18 januari - 16 februari.
Bild: Bänken Lambergstjärn Karlstad (beskuren)
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Karlskoga Konsthall

Nino Ramsby - Där är du

Foto: Marie Rönnberg

18 januari – 16 februari
Vernissage lördagen den 18 januari kl. 10.00 - 14.00
Nino Ramsby (f 1972 i Stockholm) låter i sin konst
mörk realism krocka med ett drömskt och
poetiskt berättande. Hans modiga och
krävande förhållningssätt är att ständigt vara
tillgänglig för detaljerna som finns runt
omkring, att själv finnas till hands hela tiden.
Med nyfikenheten som drivkraft använder han
sig av sitt konstnärskap för att förstå mer om
livet, sig själv och andra. Han har haft ett
20-tal separatutställningar runtom i landet. Nino
är även musiker och har sedan tidigt 90-tal släppt
ett 20-tal skivor.

Kersti Rågfelt Strandberg - Det bräckliga

29 februari – 29 mars
Vernissage lördagen den 29 februari kl. 10.00-14.00
”En gemensam nämnare och tanke finns i mina växt/blombilder.
Jag föreställer mig egentligen inte blommor utan kärl, en
bägare som en symbol för livet. Man fyller det med
sitt innehåll, men allt vilar på en skör stängel som
kan brista när som helst. Ändå finns där en växtkraft, eller kanske livsglädje, som är urstark
och driver på. Som livet självt. Jag vill i mina
bilder visa på vår utsatthet.”
Kersti arbetar främst med grafik och
akvarell och har varit yrkesverksam
konstnär i mer än 30 år. Förutom hundratalet
utställningar i Sverige har hon bland annat ställt
ut i Japan, Sydkorea, Polen, Skottland, Frankrike,
Spanien, Mexiko, Danmark och Canada.
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Musik i Konsthallen,
Kahjenn - Jag bara är

12 februari kl. 19.00
Kahjenn består av Kristina Folker, Hannah
Nordén och Jenny Nordström som tillsammans
skriver och sjunger visor med tänkvärda texter
om livets utmaningar och krav.

Fri entré. Arrangeras i samarbete med Karlskoga
Konsertförening.

Mellanrumskonst!

31 mars – 2 april
Mellanrumskonst är ett experimentellt
utforskande av konsthallsrummet med
Karlskoga Folkhögskolas bild- & formlinje.

		

Musik i Konsthallen, Trio GPS - Från öst
till väst i kammarmusikalisk folkton
18 mars kl. 19.00
Kammarmusikaliska arrangemang signerade
Hans Wahlgren, tillsammans med svensk
folkmusik, östeuropeiska influenser och
annan folklig världsmusik med en humoristisk
underton. Medverkar gör Cecilia Bukovinzsky
– Fiol, Kjell Nytting - Klarinett, Tommy Nilsson
– Dragspel.

Bild: Magdalena Eriksson

Fri entré. Arrangeras i samarbete med
Karlskoga Konsertförening.
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Vårsalong Karlskoga
Konstförening

18 april – 10 maj
Vernissage lördag 18 april kl. 10.00 - 14.00
Karlskogas folkligaste och färgstarkaste
konsthändelse. Amatörer och professionella i
jurybedömd salong. Alla kan söka! Arrangeras
av Karlskoga Konstförening.

Kulturskolans Bildelever - Vårutställning
16 maj – 31 maj
Vernissage lördag 16 maj kl. 10.00-14.00

Altansukh Demberel - De osynliga
6 juni – 5 juli
Vernissage lördag 6 juni kl. 10.00-14.00
Altansuk Demberels kaotiska, organiska
naturmotiv vill utforska och reflektera kring
samhällsfrågor som veganism, klimat och
identitet. Hans bildvärld är ett färgsprakande
fantasilandskap, fyllt av mystik och drömmar
som vill inge lugn i den kaotiska verklighet vi
lever i. Altansukh Demberel är född och
uppvuxen i Ulaanbaatar, Mongoliet, men bor nu i
Örebro. Han examinerades från Umeå Konsthögskola 2010 med en Master of fine arts.

Karlskoga Konstförenings Sommarutställning

”Sommar med unga Konstnärer”
18 juli – 2 augusti
Vernissage 18 juli kl. 10.00-14.00
Karlskoga Konstförening har sett sig om i Karlskoga för att hitta nästa
generations konstnärliga begåvningar. Medverkar gör Linda Andersson,
Lina Sandell, Jonathan Östman och Fina Saxin.
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Pussy Riot / Lusine Djanyan &
Alexey Knedlyakovsky

15 augusti – 13 september
Vernissage 15 augusti kl. 10.00-14.00
Efter att ha förföljts och trakasserats av de ryska myndigheterna i åratal, har
konstnärerna och aktivisterna Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky fått
politisk asyl i Sverige och är nu bosatta i Stockholm. De var båda delaktiga i
grundandet av den feministiska performancegruppen Pussy Riot. Lusine var
tidigare lektor i konst på Institutet för konst och kultur i Krasnodar tills hon
avskedades på grund av sitt politiska engagemang. Hennes konst ställs ut på
gallerier och konstmuseum runt om i världen. Alexey tillhörde från början det
radikala konstnärskollektivet Voina, som Pussy Riot sprang ur.
Den politiska konsten i Ryssland använder ofta extrema uttryck, vilket blir
nödvändigt under en regim där allt fler tystas och censuren gör att det blir allt
svårare att nå ut. För Lusine och Alexey har gränsen mellan privatlivet och
konsten alltid varit tunn. De omvandlar sina upplevelser och erfarenheter till
konstverk. Ofta jobbar de med performanceaktioner eller installationer.
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Det vi alltid gör
Boken Kommer

För dig som inte kan komma till biblioteket.
Böckerna kommer istället direkt hem till dig.
Information: biblioteket@karlskoga.se

Talboksklubben

15/1, 11/2, 11/3, 8/4, 6/5, 10/6, kl. 14.00
För dig som inte kan läsa eller hålla i en bok
erbjuder vi talböcker. Talboksklubben är en
bokcirkel där du får tips om nya och spännande
talböcker.
Kaffe och kaka. Information: liane.ek@karlskoga.se

Släktforskarhjälpen

29/1, 26/2, 25/3, 29/4 kl. 15.00 -18.00. Drop-in. Kom och bli inspirerad av
Karlskoga Släktforskarförening som hjälper dig att komma igång med släktforskning, eller hjälper dig som redan börjat släktforska.

Digitala biblioteket

Bibliotekets webbsida är full av information,
boktips och saker du som låntagare kan göra
hemifrån, varje dag, dygnet runt.
Det finns flera smarta tekniklösningar som du
kan ta del av så som:
• Biblio: En app för e-böcker och
e-ljudböcker.
• Cineasterna: Strömma film hemifrån via
bibliotekets webbsida.
• Hublets: Surfplattor för tidskrifter och tidningar
med brett utbud.
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Lokalhistoriska
föreläsningar
Plats: Hörsalen, biblioteket
Fribiljetter från två veckor innan.
Lokalhistoriska föreläsningar arrangeras
av kommunarkivet, telefon 0586-615 43.
Med reservation för ändringar.

Mitt 1900-tal

Annica Helgadotter
23 januari kl. 18.00

En påse gamla bilder
från Vikers socken
Åke Mossberg
26 mars kl. 18.00

Tingshuset &
tingshusparken
Sif Eklund
27 februari kl. 18.00

Mitt liv som Alfred Nobel
Peter Sundh
23 april kl. 18.00
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Kalender
vår och sommar 2020
Alla evenemang är gratis. Med reservation för
tryckfel och ändringar, se: bibliotek.karlskoga.se

Januari
15

Talboksklubben, kl. 14.00

18

Vernissage Nino Ramsby - Där är du kl. 10.00
Utställning 18 januari - 16 februari

22

Fantasilabbet kl. 15.00

23

Lokalhistorisk föreläsning, Mitt 1900-tal
kl. 18.00

29

Ulrika Linder - Hemma hos oss
Galleri Maja 29 januari - 29 februari

29

Släktforskarhjälpen kl. 15.00

Februari

27

Musikstund kl. 09.30

27

Lokalhistorisk föreläsning, Sif Eklund
kl. 18.00

29

Knuttes hus kl. 13.00

29

Språkdialogen

29

Vernissage Kersti Rågfelt Strandberg Det bräckliga kl. 10.00
Utställning 29 februari - 29 mars

Mars
4

Fantasilabbet kl. 15.00

5

Musikstund kl. 09.30

7

Sagostund på arabiska kl. 13.00

7

Språkdialogen kl. 13.00

9

Läslust på Familjecentralen på arabiska
kl. 13.30

11

Talboksklubben kl. 14.00

12

Musikstund kl. 09.30

14

Falskt eller äkta? Karlskoga Konsthall
kl. 10.00 - 14.00

3

Läslust Familjecentralen kl. 10.00

5

Fantasilabbet kl. 15.00

6

Musikstund kl. 09.30

8

Barnteater Mäster Slräddare kl. 11.00

8

Språkdialogen kl. 13.00

14

Cirkus Tigerbrand kl. 12.30

11

Talboksklubben kl.14.00

14

Språkdialogen kl. 13.00

12

Musik i Konsthallen, Kahjenn - Jag bara är
kl. 19.00

18

Fantasilabbet kl. 15.00

13

Musikstund kl. 09.30

18

Musik i Konsthallen, Trio GPS kl. 19.00

15

Språkdialogen kl. 13.00

19

Musikstund kl. 09.30

17

Vems spår? kl. 14.00

21

Sagostund på arabiska kl. 13.00

17

Finskt språkcafé kl. 18.00

21

Språkdialogen kl. 13.00

17

Bokcirkel kl. 17.00

23

Bokcirkel kl. 17.00

18

Slow Fashion kl. 14.00

25

Släktforskarhjälpen kl. 15.00

19

Fantasilabbet kl.15.00

26

Musikstund kl. 09.30

21

Bokfrukost kl. 09.00

26

Lokalhistorisk föreläsning, En påse gamla
bilder kl. 18.00

22

Arabiska teatern kl. 12.30 & 13.30

28

Lars Andersson kl. 11.00

22

Språkdialogen kl. 13.00

28

Bokcirkel på arabiska kl. 13.00

24

Marit Kapla kl. 18.00

28

Språkdialogen kl. 13.00

26

Släktforskarhjälpen kl. 15.00

31

Mellanrumskonst, Karlskoga Konsthall
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April

Maj

1

Fantasilabbet kl. 15.00

2

Språkdialogen kl. 13.00

1

Mellanrumskonst, Karlskoga Konsthall

6

Talkboksklubben kl. 14.00

2

Mellanrumskonst, Karlskoga Konsthall

6

Bokafton kl.18.00

2

Bokafton kl. 18.00

7

Musikstund kl. 09.30

2

Musikstund kl. 09.30

8

Bokfrukost kl. 09.00

3

Bokfrukost kl. 09.00

9

Språkdialogen kl. 13.00

4

Bokmusikteater Trollringen kl. 13.00

13

Fantasilabbet kl. 15.00

4

Bokcirkel på arabiska kl. 13.00

14

Musikstund kl. 09.30

4

Språkdialogen kl. 13.00

16

6

Läslust på Familjecentralen kl. 10.00

7

Ormar och spindlar kl. 14.00 & 15.00

Vernissage Kulturskolans bildevlevers
vårutställning kl. 10.00
Utställning 16 maj - 31 maj

8

Berit Berleus, Galleri Maja 8 april - 6 maj

16

Språkdialogen kl. 13.00

8

Talboksklubben kl. 14.00

23

Säsongsavslut Språkdialogen kl. 13.00

8

Konstworkshop för barn, Fantasilabbet
Workshop kl. 10.00 & 14.00

23

Språkdialogen, avslutning kl. 13.00

27

Fantasilabbet kl. 15.00

11

Språkdialogen kl. 13.00

15

Fantasilabbet kl. 15.00

16

Musikstund kl. 09.30

18

Vernissage Vårsalongen Karlskoga
Konstförening kl. 10.00
Utställning 18 april - 10 maj

18

Sagostund på arabiska kl. 13.00

18

Språkdialogen kl. 13.00

23

Musikstund kl. 09.30

23

Bokcirkel kl. 17.00

23

Lokalhistorisk föreläsning, Mitt liv som
Nobel kl. 18.00

25

Språk Leka-lördag kl. 11.00

25

Anna-Karin Palm kl. 13.00

25

Språkdialogen kl. 13.00

27

Bokcirkel kl. 17.00

29

Fantasilabbet kl. 15.00

29

Släktforskarhjälpen kl. 15.00

Juni
6

Vernissage Altansukh Demberel - De osynliga
kl. 10.00
Utställning 6 juni - 5 juli

8

Sommarboken 8 juni - 1 september

10

Talboksklubben kl. 14.00

Juli
18

Vernissage Karlskoga Konstförenings
sommarutställning, Sommar med unga
kostnärer kl 10.00
Utställning 18 juli - 2 augusti

Augusti
15

Vernissage Pussy Riot / Lusine Djanyan
och Alexy Knedlykaovsky kl. 10.00
Utställning 15 augusti - 13 september
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Karlskoga bibliotek

Kyrkbacken 9
Måndag-torsdag kl. 10-19 (8-10 självservice)
Fredag kl. 10-18 (8-10 självservice)
Lördag (augusti-juni) kl. 10-15
Söndag (oktober-mars) kl. 10-14
0586-618 80
biblioteket@karlskoga.se
www.bibliotek.karlskoga.se

Karlskoga Konsthallen
Kungsvägen 47
Tisdag-torsdag kl. 12-18
Fredag-söndag kl. 10-14
0586-619 03
konsthallen@karlskoga.se
www.karlskoga.se/konsthallen

Energi- och klimatrådgivning
Telefontid måndag-torsdag kl. 10-12
0586-617 10
timo.kuru@karlskoga.se

Budget- och skuldrådgivare
Telefontid måndag-torsdag kl. 10-12
0586-614 15
budgetrad@karlskoga.se

Konsumentvägledare

Telefontid måndag-torsdag kl. 10- 12
0586-615 60
konsumentrad@karlskoga.se

Kommun- och folkrörelsearkiv

Tisdag kl. 13-18, torsdag kl. 10-14 (september-maj)
0586-615 43
kommunarkiv@karlskoga.se

Följ oss på
Facebook och Instagram!
Biblioteket

facebook.com/karlskogabibliotek

#karlskogabibliotek
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Konsthallen

facebook.com/karlskogakonsthall
#karlskoga.konsthall

Med reservation för ändringar och tryckfel.

