MÖLNDALS-POSTEN PÅ PLATS

Mölndals-Posten är en lokal morgontidning som skriver om det som
händer i Mölndal, som ger dig koll på det som är nära och berör dig.
Nyheter, sport, kultur, insändare och massa mer. Vid två tillfällen under
våren flyttar Mölndals-Posten sin redaktion till biblioteket. Kom gärna
fram och snacka – om Mölndal, tidningen, nyhetssajten molndalsposten.se eller om något helt annat. Vi ses!
TISDAG 7 MAJ KL 14.00 -18.00

BRÄDSPELSKVÄLL

Kom och spela brädspel tillsammans med Studiefrämjandet! Från
Alfapet till Ticket to Ride - det finns något för alla åldrar.
TORSDAG 9 MAJ KL 17.00 -19.00. DROP IN
ÖPPEN SCEN

GUTTE

Pop från en konstnär som älskar motsättningar. En atmosfärisk flört
med den psykedeliska sfären, med en förkärlek för det hypnotiskt
repetitiva. Lekandes i ett drömskt landskap mellan det organiska och
det elektroniska, och mellan moll och dur.
ONSDAG 17 APRIL KL 18.00

SAGOR PÅ THAILÄNDSKA

Modersmålslärare från Språkcentrum berättar sagor på thailändska
ONSDAG 15 MAJ KL 17.00
Samarrangemang Språkcentrum Mölndal

SAGOR PÅ ISLÄNDSKA

AFTERNOON TEA PÅ VÄRLDSBOKDAGEN

Välkommen på Afternoon tea med bokprat. Vi fikar och tipsar varandra
om nya och gamla favoriter. Ta med dina egna boktips, så fixar vi fikat.
Begränsat antal biljetter. Entré 20 kr.
TISDAG 23 APRIL KL 15.00

BELL

Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst
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ONSDAG 22 MAJ KL 17.00
Samarrangemang Språkcentrum Mölndal

ÖPPEN SCEN

Berättande, känslosamt, ambient med popkänsla. Välkommen till Bells öppna terapisnack med sig själv!
ONSDAG 24 APRIL KL 18.00

#INGENLITENLORT

Mölndals stadsbibliotek
Tfn: 031-315 16 00
molndals.stadsbibliotek@molndal.se
bibliotek.molndal.se
VAGGVISOR FRÅN HELA VÄRLDEN

Platsantalet är begränsat.
Fri entré om inte annat anges.
Med reservation för eventuella ändringar.

Tetra med sitt album Tussa Lulla är i skrivande stund nominerade till
Grammis för bästa barnalbum 2019! Passa på att ta del av deras familjeföreställning varvat med lugna vaggvisor, underhållande historier och
visor med hopp och studs.
För barn 0-5 år och deras föräldrar.
LÖRDAG 27 APRIL KL 11.00

MINI

”Det är de enskilda människorna som avgör världens öden.”
– Astrid Lindgren, ur talet ”Aldrig våld!”
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#ingenlitenlort är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för
bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Utställningen sker i samarbete med UNICEF
Sverige och med stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Producent är Annmari Kastrup,
Actit Kommunikation.
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DET HÄNDER
I GRADÄNGEN
VÅREN 2019

Under våren händer det mycket i Gradängen. Som en
del av det nationella projektet Stärkta bibliotek satsar
Mölndals stadsbibliotek på ett levande
Aktivitetstorg med olika typer av arrangemang.
Läs mer om projektet på bibliotekets webbplats.
ÖPPEN SCEN!

ÖPPEN SCEN

Vill du vara med och bidra till Öppen scen på
bibblan? Du kan läsa dikter, sjunga eller spela, köra stand-up, berätta
om en förening, visa bilder från en resa eller något annat du brinner för.
Det är gratis och vi hjälper till med marknadsföring av programmet. Du
får tillgång till Gradängscenen på plan 1 där det finns ljudanläggning
och projektor. Skicka din intresseanmälan till oss!
sara.sjostrand01@molndal.se eller malin.saaranen@molndal.se

ÄGGEN ÄR SLUT
– EN UTSTÄLLNING OM KVINNOR MITT I LIVET

En dag tar äggen slut för oss födda med livmoder. Mitt i livet. Hur ser erfarna kvinnor på dåtid och framtid? Hur är det i klimakteriet? Vad är drivkraften? Vilka är drömmarna? Hur känns kroppen?
22 JANUARI - 20 FEBRUARI
Samarr: Rot produktion och Sensus

ALLT ÄR EN KONSPIRATION

Låg USA:s regering bakom 9/11? Är klimathotet en bluff? Styrs världen av rymdödlor? Journalisten och författaren Kent Werne guidar
oss genom konspirationstänkandets värld,
hjälper oss förstå varför vi tror på konspirationsteorier och varför de kan vara farliga.
ONSDAG 20 FEBRUARI KL 18.00
HÖRSALEN HAJEN
Samarr: ABF Sydvästra Götaland

Foto: Jan Åke Eriksson

Henrik Ekengren Oscarsson är ledare för det svenska
Valforskningsprogrammet samt är delansvarig för Europaparlamentsvalsundersökningen 2019.
TORSDAG 28 FEBRUARI KL. 12.00
Samarr Göteborgs universitet

VI LÄSER HÖGT!

Under några fredagar läser bibliotekspersonalen högt i Gradängen.
Något roligt, sorgligt, spännande… Kom och lyssna en kvart!
FREDAGAR 1 MARS - 5 APRIL KL.11.00

MAXIMUS - BARNTEATER

Följ med på ett MUSikaliskt äventyr
tillsammans med den lilla musen
MaxiMUS! I Maximus skog finns det
stora kontrabasträdet, och när han
beger sig ut på vandring följer publiken med. De träffar bland annat Älgen
hela helgen, Fåret hela året och den
Foto: Jonna Edvardsson
skönsjungande fågeln Gul. Det blir allsång och alldans i ett svängigt
skogsäventyr. Av och med Tobias Edvardson.
För barn 2-5 år tillsammans med vuxen.
LÖRDAG 2 MARS KL. 11.00

Foto: Anna Marklund

ÖPPEN SCEN

Karin Klingenstierna och
Åsa Lindell är författare till
boken Yrke: Moderator - en
bok om konsten att leda på
scen. De har tillsammans
över 40 års erfarenhet av
att moderera konferenser,
seminarier, kick-offer och
kongresser. Här ger de praktiska tips, egna exempel och insikter till alla
som är nyfikna på moderatorsrollen och vill lära sig mer. En timmes
handfast och fartfylld föreläsning inklusive frågestund om hur man för
ett event till framgång. www.yrkemoderator.se
MÅNDAG 25 FEBRUARI KL 18.00

MÖLNDALS-POSTEN PÅ PLATS

Mölndals-Posten är en lokal morgontidning som skriver om det som
händer i Mölndal, som ger dig koll på det som är nära och berör dig.
Nyheter, sport, kultur, insändare och massa mer. Vid två tillfällen under
våren flyttar Mölndals-Posten sin redaktion till biblioteket. Kom gärna
fram och snacka – om Mölndal, tidningen, nyhetssajten molndalsposten.se eller om något helt annat. Vi ses!
TORSDAG 14 MARS KL. 13.00 -17.00
DAGENS
FORSKARE

SEGERSTEDTINSTITUTET
Hör Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet.
Institutet är ett nationellt resurscentrum som ska bidra till ökad
kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier,
våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer.
FÖRELÄSNINGEN ÄR PLANERAD TILL MARS, DATUM EJ FASTSLAGET
Samarr Göteborgs universitet

Hämta information, ställ frågor och se vad en kan få hjälp med av
representanter från kvinnojouren. Kvinnojouren är också tillgänglig för
samtal om våld i nära relationer under eftermiddagen. För intresserade
finns möjlighet att åka med kvinnojouren in till Göteborg för manifestation på Götaplatsen på kvällen
FREDAG 8 MARS KL. 14.00-18.00

Kom och spela brädspel tillsammans med Studiefrämjandet!
Från Alfapet till Ticket to Ride - det finns något för alla åldrar.
TORSDAG 14 MARS KL 17.00 -19.00. DROP IN.

Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

RADIKALA DJURRÄTTSAKTIVISTER

VARDAGSTIPS

Personal från Kronans Apotek tipsar om hur du kan göra för att lindra
din allergi.
MÅNDAG 18 MARS KL 18.00

Elisabeth Åsbrink, journalist, författare och
redaktör för boken Handbok för demokrater
resonerar kring hur vi alla kan bidra till en
levande demokrati.
TORSDAG 4 APRIL KL 18.00
HÖRSALEN HAJEN

Samarr: Kronans Apotek Mölndals Galleria

FÖRFATTARFRUKOST
- MED HELENA VON ZWEIGBERGK

Helena von Zweigbergk, journalist, författare, och aktuell med romanen Totalskada
berättar om sitt författarskap.
Akademibokhandeln i Mölndals Galleria
är på plats och säljer böcker. Bokad via
Författarcentrum.
Liten frukost finns att köpa för 55 kr.
Insläpp kl. 9.30 via Steinbrenner och
Nyberg. Föranmälan senast 21 mars.
Foto: Thron Ullberg

DAGENS
FORSKARE

HUR GÖR EN ENSKILD MÄNNISKA FÖR
ATT SKYDDA DEMOKRATIN?

LINDRA DIN ALLERGI

LÖRDAG 23 MARS KL 9.30

Samarr: Steinbrenner och Nyberg, ABF Sydvästra Götaland

TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING

Vi säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter. Välkommen in och fynda!
START LÖRDAG 9 MARS KL 10.00

Foto: Tove Falk Olsson

Samarr: ABF Sydvästra Götaland

BOKFÖRSÄLJNING

Fyndläge! Välkommen in och fynda utgallrade böcker.
MÅNDAG 8 APRIL - LÖRDAG 13 APRIL

PORTIONEN UNDER TIAN
– HANNA OLVENMARK

VARDAGSTIPS

Bra mat, för dig, planeten och din plånbok krångligt, tråkigt och dyrt?
Nej, verkligen inte! En klimatsmart kost, rik
på vegetabilier och med smart planering kan
spara många tusenlappar per månad och
göra vardagslivet enklare. Hanna Olvenmark,
dietist, författare och grundare till sajten
Portionen under tian, ger inspiration till hur
du med enkla knep minskar din klimatpåverkan och får vardagslivet
att bli lite enklare. Hanna kommer också att sälja och signera sin bok
”Portionen under tian” efter föreläsningen.
ONSDAG 10 APRIL KL 18.00

PÅSKEKRIM - VÅRA BÄSTA DECKARTIPS
Foto: Linda Brelin

VARDAGSTIPS

Vi använder alla energi i våra hem, men ofta går det ganska enkelt att
minska energianvändningen. Hur kan man förbättra vardagen samtidigt
som man sparar energi? Kanske funderar du på hur man väljer rätt belysning eller hur man gör för att byta elavtal? Kom och lyssna och ställ
frågor till Mölndals stads energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström.
ONSDAG 13 MARS KL 18.00

Kom och spela brädspel tillsammans med Studiefrämjandet! Från
Alfapet till Ticket to Ride - det finns något för alla åldrar.
TORSDAG 28 MARS KL 17.00 -19.00. DROP IN.

Samarr Göteborgs universitet

Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

Samarr: Föreningen Frideborg

ANVÄND ENERGIN SMARTARE

BRÄDSPELSKVÄLL

Aktuellt i media om radikala djurrättsaktivister. Hör Kerstin Jacobsson,
professor i sociologi vid Göteborgs universitet som har följt och intervjuat radikala djurrättsaktivister i över 20 – år.
TORSDAG 28 MARS KL. 12–12.30

BRÄDSPELSKVÄLL

Frilandsjournalisten Anders Sporsén Eriksson visar i tal och bild möjligheterna
till ett annat resande, ett resande där
hållbarhet, upplevelse och äventyr står
i centrum. Oavsett om vi reser långt bort
för hisnande äventyr eller drar på vardagsäventyr runt knuten. En inspirationstimme som ger hopp om att vi själva styr över vilken nutid och
framtid vi vill ha.
TORSDAG 7 MARS KL 18.00

TRÄFFA KVINNOJOUREN FRIDEBORG PÅ INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN

Samarr: Steinbrenner och Nyberg, ABF Sydvästra Götaland

OM KONSTEN ATT LEDA PÅ SCEN

DAGENS
FORSKARE

KLIMATSMARTA ÄVENTYR
- FÖRELÄSNING OCH ”VART
ÄR VI PÅ VÄG?”- TÄVLING

FÖRFATTARFRUKOST
- MED TOVE ALSTERDAL

Tove Alsterdal, journalist, författare och aktuell
med sin senaste spänningsroman Blindtunnel
berättar om sitt författarskap.
Akademibokhandeln i Mölndals Galleria är på
plats och säljer böcker. Bokad via Författarcentrum. Liten frukost finns att köpa för 55 kr.
Insläpp kl. 9.30 via Steinbrenner och Nyberg.
Föranmälan senast 21 februari.
LÖRDAG 23 FEBRUARI KL 9.30

VALET IGÅR, IDAG OCH IMORGON

Bibliotekets personal tipsar tillsammans med Akademibokhandeln i
Mölndal om spännande läsning inför påskhelgen.
TORSDAG 11 APRIL KL 16.00

ÖPPEN SCEN

FILIP EKSTRÖM

Med hjälp av synthar gestaltar musikprojektet brugmos burdusa ljudmattor tillsammans med vridna gitarrslingor och gamla blåsinstrument,
alltmedan det är inramat av trummaskinens outtröttliga takter.
ONSDAG 27 MARS KL 18.00

BRÄDSPELSKVÄLL

Kom och spela brädspel tillsammans med Studiefrämjandet! Från
Alfapet till Ticket to Ride - det finns något för alla åldrar.
TORSDAG 11 APRIL KL 17.00 -19.00. DROP IN
Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

