Program och utställningar
april - juni 2019

2019

BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL

BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL STÄNGER TILLFÄLLIGT 20-23 MAJ

Mölndals stadsbibliotek, Lindome bibliotek, Kållereds bibliotek och bokbussen
stänger tillfälligt från måndag den 20 maj till torsdag 23 maj.
Samtliga bibliotek öppnar fredag 24 maj enligt ordinarie öppettider.
Läs mer på sidan 8.

SOMMARBOKEN
14 JUNI – 18 AUGUSTI

Under sommaren bjuder Mölndals
stadsbibliotek, Lindome bibliotek och
Kållereds bibliotek in till bokfika.
Håll utkik efter tider för bokfika på
biblioteken eller genom att följa
biblioteken_i_molndal på Instagram.

#INGENLITENLORT
6 MAJ – 20 JUNI

#ingenlitenlort är en utställning som
handlar om Astrid Lindgren som opinionsbildare och om att våga göra
sin röst hörd. Utställningen kommer
till Mölndals stadsbibliotek.

JAG LÄSER 2.0
7 SEPTEMBER – 1 NOVEMBER

Under fyra veckor i höst sätter biblioteken i Mölndal fokus på läsfrämjande.
Under veckorna blir det program och aktiviteter på biblioteken. Vuxna som
läsande förebilder lyfts fram tillsammans med Mölndals profiler.

SAGOSTUNDSVECKA
1-5 APRIL

KÅLLEREDS BIBLIOTEK

MÅNDAG 1 OCH ONSDAG 3 APRIL KL. 9.30
För barn 3-5 år
Grupper föranmälan på tfn 031-317 10 20
TORSDAG 4 APRIL KL. 9.30
För barn 2-3 år
Grupper föranmälan på tfn 031-317 10 20

LINDOME BIBLIOTEK, BOKSKOGEN

MÅNDAG 1 APRIL KL. 9.30 OCH 10.15
ONSDAG 3 APRIL KL. 9.30, 10.15 OCH 15.00
För barn 3-5 år
Grupper föranmälan på tfn 031-99 40 10
TISDAG 2 APRIL KL. 9.30 OCH 10.15
För barn 1-3 år
Grupper föranmälan på tfn 031-99 40 10

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på nederländska. För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 3 APRIL KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BOKCIRKEL FÖR UNGA

Att vara med i en bokcirkel är
ett roligt, mysigt och ibland
lite utmanande sätt att läsa
böcker. Inför denna träff läser
vi I döden för dig av Mian Lodalen och Maria Ahlsdotter.
Hämta din bok på stadsbiblioteket.
För dig från 13 år och uppåt.
Föranmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00. Helt gratis och fika ingår!
TORSDAG 4 APRIL KL. 16.15-17.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BARN OCH UNGA

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

MÅNDAG 1 APRIL KL. 10.30
Tema: April, april din dumma sill. Efteråt finns
pyssel framdukat för alla barn och deras vuxna.
För barn från 3 år.
TISDAG 2 APRIL KL. 10.30
Tema: Gulliga djur. För barn från 3 år.
ONSDAG 3 APRIL KL. 10.30
Berättarstund: Prinsen i skogen. För barn 1-3 år.
TORSDAG 4 APRIL KL. 15.00
Berättarstund: Flickan och hennes ulliga får.
För barn 1-3 år.
FREDAG 5 APRIL KL. 10.30
Berättarstund: Drottningen som tyckte så mycket
om musik. Efteråt finns pyssel framdukat för alla
barn och deras vuxna. För barn från 2 år.
Önskar du sagostund/berättarstund på en annan
tid för en grupp barn på Mölndals stadsbibliotek?
Boka tid: gunilla.brodin@molndal.se

Familjelördag

BARNTEATER HERR SPARGELS VÄSKA

Matilda har besök av sin vän Herr Spargel från
Tyskland. Tyvärr tycks en förväxling ha skett under
resans gång, ty Herr Spargels väska är just inte
Herr Spargels väska längre. Naturligtvis kan inte
Matilda och Herr Spargel motstå att öppna den
främmande väskan. Borde de ha gjort det? Vi lovar
att allt kommer gå bra i slutändan.
Familjeföreställning av Göteborgs Dramatiska Teater
för barn från 3 år.
Biljetter hämtas från 16 mars. Begränsat antal platser
LÖRDAG 6 APRIL KL. 13.00-13.45
LINDOME BIBLIOTEK
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BARN OCH UNGA

2019

kanske testa dina ordkunskaper i spelet Med andra ord? Välkommen in till biblioteket där du kan
prova på roliga brädspel både för stora och små.
För dig från 6 år och uppåt.
Ingen föranmälan, bara kom!
MÅNDAG 15 APRIL - TISDAG 16 APRIL
LINDOME BIBLIOTEK

PÅSKPYSSEL
SUPERHJÄLTEMÅNDAG 15 APRIL
PÅ MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Den här måndagen lägger vi
fokus på superhjältar! Gå till
exempel vår tipspromenad
och testa vad du kan om
superhjältar eller delta i något
av våra program under dagen.
Ingen anmälan, bara kom!
KL. 10.30

SUPERHJÄLTESAGA

För barn från 3 år. Berättarrummet

Kom och skapa loss, vi plockar
fram material till härligt
påskpyssel.
För barn i alla åldrar tillsammans med vuxen.
Ingen föranmälan, bara kom!
LÖRDAG 13 APRIL – TORSDAG 18 APRIL
KÅLLEREDS BIBLIOTEK
ONSDAG 17 APRIL - TORSDAG 18 APRIL
LINDOME BIBLIOTEK
TORSDAG 18 APRIL KL. 10.00-15.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

KL. 11.00-15.00

SUPERHJÄLTEPYSSEL

Gör din egen superhjältemask och bli en superhjälte du också! Ta med ditt gosedjur om du vill
och gör en till den också! För alla åldrar.
KL. 14.00

HÖGLÄSNING UR HANDBOK FÖR
SUPERHJÄLTAR AV VÅHLUND

Upplev boken på ett nytt sätt när vi läser ur del 1
i serien Handbok för superhjältar högt och visar
bilder på storskärm!
För barn från 6 år.

TIPSPROMENAD - VAD KAN DU OM
SUPERHJÄLTAR?

Kom till biblioteket och delta i vår tipspromenad
om superhjältar! Lämna in dina svar till oss för
chans att vinna en bok.
UNDER BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER
BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL

BRÄDSPEL
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Är du redo att ta upp jakten på den försvunna
diamanten, välja sida i lilla tjuv och polis eller

KAPTEN KRYP, TEMPUS OCH
PLANETSKÖTARNA

Tidsmaskinen Tempus tar oss med på en tur som
leder ända bort till Amazonas regnskog. Vi följer
med Kapten Kryp som reser runt jorden och träffar olika djur som lever i det vilda. Under resans
gång blir Kapten Kryp alltmer inspirerad att vilja
bli planetskötare. Träffa gigantiska kryp och ta
del av hoppfulla framtidstips som kan förändra
vår framtid. Familjeföreställning för 6-10 år.
Biljetter hämtas tidigast 26 mars.
Begränsat antal platser.
TISDAG 16 APRIL KL 11.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, HÖRSALEN

Deltagarna får önska vad vi skapar denna gång.
Vi plockar fram massor av olika material.
För dig 9-12 år. Begränsat antal platser.
Föranmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-99 40 10.
TISDAG 9 APRIL KL. 15.30-17.00
LINDOME BIBLIOTEK

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på arabiska. För alla åldrar. Du
behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 10 APRIL KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år. Ta med
en egen laptop och laddare (finns inte att låna på
biblioteket). Inga förkunskaper krävs. För dig 7-15
år. Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 13 APRIL I KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

PYSSLA LOSS MED OSS!

Vi uppmärksammar hållbarhetsveckan med pyssel i makerspace! Kom och skapa fritt, vi plockar
fram massa material!
För barn i alla åldrar tillsammans med vuxen.
LÖRDAG 13 APRIL KL. 12.00-14.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, MAKERSPACE

behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 24 APRIL KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BOK+FIKA

Det här är bokklubbens
fjärde träff. Du behöver inte
varit med på första träffen
för att vara med på denna
träff. Till detta tillfälle läser
alla boken Min hemliga
tvilling av Kerstin Lundberg
Hahn. Kom och hämta
boken på biblioteket.
För dig 9-12 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
TORSDAG 25 APRIL KL. 15.30–16.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BARN OCH UNGA

SKAPARVERKSTAD - TEMA VÅR

RIM OCH RAMSOR

Kom och ramsa med ditt barn tillsammans med
rytmikpedagog Sanna Källman. Ta med en filt att
lägga ditt barn på. För barn ca 5-10 månader.
Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller på 031-315 16 00.
FREDAG 26 APRIL KL. 10.15
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Samarrangemang med ABF Västra Götaland.

BÖCKER + PYSSEL

Kom och prata böcker, ge och få boktips, fika och
pyssla. Bokklubben träffas en gång i månaden,
fyra onsdagar under våren. Var med på en eller
flera träffar. För dig 9-12 år.
Begränsat antal platser. Anmälan: tfn 031-317 10 20
eller kallereds.bibliotek@molndal.se.
ONSDAG 24 APRIL KL. 15.00-16.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på kurdiska. För alla åldrar. Du

VAGGVISOR FRÅN VÄRLDEN

Grammisnominerade Tetra framför en familjeföreställning utifrån sitt barnalbum Tussa Lulla.
I föreställningen varvas lugna vaggvisor med
underhållande historier och visor med hopp och
studs. För barn 0-5 år och deras föräldrar. Ingen
föranmälan, bara kom!
LÖRDAG 27 APRIL KL. 11.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
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BARN OCH UNGA

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år. Ta med
en egen laptop och laddare (finns inte att låna
på biblioteket). Inga förkunskaper krävs. För dig 7-15
år. Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 27 APRIL I KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på nederländska. För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 29 MAJ KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

BOKCIRKEL FÖR UNGA

För dig från 13 år. Inför varje
tillfälle läser alla en utvald
bok, som vi diskuterar tillsammans. Bokcirkeln träffas
fyra torsdagar under våren.
Du väljer själv om du vill
vara med på en eller flera
träffar. Fika ingår.
Till denna träff läser deltagarna Czentes Omega av Anna Jakobsson Lund.
Kom och hämta din bok på Lindome bibliotek.
Anmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-99 40 10.
TORSDAG 2 MAJ KL. 16.00-17.00
LINDOME BIBLIOTEK, BOKSKOGEN

LÄR DIG SMINKA DRAG!

Dragshow är ett av hbtq-världens mest älskade
uttryck. Med hjälp av smink och andra uttryck
lockar vi fram din inre dragking med hjälp av
Noah Fence! Från 13 år och uppåt.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-3151600.
TORSDAG 13 JUNI KL. 17.00-18.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, MAKERSPACE

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på arabiska För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 8 MAJ KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på thailändska. För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 15 MAJ KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

SAGOSTUND PÅ MODERSMÅL

Pedagogerna på språkcentrum Mölndal berättar
och läser sagor på isländska. För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig - bara kom.
ONSDAG 22 MAJ KL. 17.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
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VI FIRAR LENNART HELLSINGS
100-ÅRSJUBILEUM!
Lennart Hellsing hann skriva över 100 böcker,
för vuxna och barn, innan sin bortgång 2015.
Hans verser, ramsor, visor och texter om
Herr Gurka, Krakel spektakel och alla andra
hittar än idag nya läsare!
Den 5 juni 2019 skulle Lennart Hellsing fyllt
100 år och biblioteken uppmärksammar detta,
bland annat med en Hellsing-tipspromenad!
UNDER JUNI MÅNAD
PÅ BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL

Vecka 24 äger West Pride rum i Göteborgsområdet
och även i år medverkar Mölndals stad. Håll utkik på
hemsidan och träffa oss i West Pride Park!

BARN OCH UNGA

WEST PRIDE 12-16 JUNI

SOMMARBOKEN-SLÄPP

Sommarlovet börjar och likaså Sommarboken! Kom till biblioteket för att hämta ditt Sommarboksmaterial. Vi startar upp fredag 14 juni, under bibliotekens öppettider på Mölndals stadsbibliotek,
Kållereds bibliotek och Lindome bibliotek. Håll utkik efter tider för sommarens bokfika.

DJURSJÖN + BOKBUSSEN = SANT

Bokbussen hänger med upp till Djursjön en dag i
sommar. Så du som är sommarlovsledig, passa på att
ta med dig lånekortet och låna med dig sommarläsning hem. Det du lånar kan du lämna tillbaka på vilket
bibliotek som helst i Mölndal. För frågor om Djursjöbussarna och deras tider, vänd dig till Fritidsgårdarna
i Mölndal eller Mölndals stads hemsida.

DE SMÅ BARNENS BOK
Välkomna att hämta ”De små barnens bok” på ditt bibliotek!
Presentkort delas ut på BVC under barnets första år. Barn
och föräldrar hälsas välkomna till sitt närmaste bibliotek eller
bokbussen där de blir visade runt och får boken. ”De små
barnens bok” är en gåvobok till alla nyfödda från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur i Väst i
samarbete med Barnhälsovården och biblioteket.
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VUXNA

BRÄDSPELSKVÄLL

Kom och spela brädspel tillsammans med
Studiefrämjandet! Från Alfapet till Ticket to
Ride - det finns något för alla åldrar. Drop in.
TORSDAG 11 APRIL OCH 9 MAJ
KL 17.00-19.00 MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

IT-HJÄLP

Har du frågor om din dator, surfplatta eller
mobiltelefon? Biblioteken i Mölndal hjäper dig
som har frågor om teknik i vardagen.
Inga frågor är för dumma.
Kostnadsfritt, varje vecka.
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
TORSDAGAR KL. 13.00 - 16.00 tom 13 juni.
Drop-in. Ingen föranmälan.
KÅLLEREDS BIBLIOTEK
TORSDAGAR KL. 15.00-17.00 tom 30 maj.
Drop-in. Ingen föranmälan.
LINDOME BIBLIOTEK
MÅNDAGAR KL. 15.30 – 16.15 tom 27 maj.
Boka 45 minuters individuell IT-hjälp. Endast
förbokning tfn 031-99 40 10.
TORSDAGAR KL. 13.00 – 15.00 tom 30 maj.
Kom igång med bibliotekets digitala tjänster.
Drop-in. Ingen föranmälan.

LÄXHJÄLP PÅ MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Välkommen till oss med dina läxor.
Gratis läxhjälp öppen för alla.
TISDAGAGAR KL. 17.00 – 19.00
OBS! Ingen läxhjälp 16 april och 21 maj.
Samarr Röda korsets ungdomsförbund

DATORHJÄLP
- DIGITALA SAMHÄLLSTJÄNSTER

Nu ger biblioteket extra service till
dig som behöver hjälp att skriva
ut blanketter från kommunen, eller
skriva ut kontoutdrag från din Internetbank.
Eller du kanske vill anmäla dig till bostadskö
eller behöver kontakta en myndighet?
Ingen föranmälan behövs.
Vi talar svenska och engelska.
TISDAGAR 10.00-12.00 OCH 13.00-16.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL STÄNGER TILLFÄLLIGT 20 - 23 MAJ
Mölndals stadsbibliotek, Lindome och Kållereds bibliotek samt bokbussen stänger tillfälligt
för byte till ett nytt bibliotekssystem. Bibliotekets webbkatalog är nedstängd för sökning,
lån och omlån av media (böcker, tidskrifter mm).
Övriga system som är stängda:
Biblio-ljudboksapp, nedladdning av e-böcker samt strömmande media.
Bibliotekens bokningsbara datorer, grupprum.
Mölndals stadsbibliotek
Stadsbibliotekets hörsal och mötesrum är stängda för bokningar och det är
heller inte möjligt att boka mötesrum under dessa dagar.
För ytterligare information se www.bibliotek.molndal.se
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Före detta trädgårdsmästaren
Håkan Wallin berättar om
sina tidigare arbetsplatser;
Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen, Universeum
och Liseberg.
Föranmälan till lindome.
bibliotek@molndal.se eller på
031-99 40 10.
TISDAG 2 APRIL KL. 17.00 – 18.00
LINDOME BIBLIOTEK

OM BIBELN

Välkommen till en samtalskväll med Equmeniakyrkan i Kållered. I samband med kvällen visas
en bibelutställning 1 april – 5 april på biblioteket.
TISDAG 2 APRIL KL. 18.00 – 19.30
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

UR MIKAEL WIEHES SÅNGSKATT

KERAMIKUTSTÄLLNING

Eva Alberts ställer ut katter, sjöjungfrur och hajar
i stengodskeramik och raku.
8 APRIL – 30 APRIL
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

VUXNA

FANTASTISKA TRÄDGÅRDSMILJÖER I
GÖTEBORG

BRÄDSPELSKVÄLL

Kom och spela brädspel tillsammans med
Studiefrämjandet! Från Alfapet till Ticket to Ride
- det finns något för alla åldrar. Drop in.
TORSDAG KL. 17.00-19.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

Flickan och kråkan, Ska nya röster sjunga, Titanic
med flera. Karin Rosander, sång Elisabeth Engdahl, piano. Begränsat antal platser.
ONSDAG 3 APRIL KL. 12.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

UTFÖRSÄLJNING

Utförsäljning av gallrade böcker och cd:s under
hållbarhetsveckan.
8 APRIL – 13 APRIL
LINDOME BIBLIOTEK

SPRING IS HERE
- JAZZKONSERT I VÅRENS TECKEN

Jazzmusikerna Frida Thurfjell och Simon Westman är tillbaka efter förra terminens succé med
”Jazz på bibblan”, denna gång med jazzsångerskan Kristin Ahlin som gästartist och så klart
med elever från Mölndals kulturskola. Det blir en
konsert som går i vårens tecken, jazzstandards
från the American songbook och från det svenska visarkivet som på ett eller annat sätt knyter an
till våren. Kristin Ahlin har sjungit på många av
de svenska jazzscenerna.
TISDAG 9 APRIL KL. 18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
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VUXNA

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.
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
ONSDAG 17 APRIL KL. 18.00 -19.00
ÖPPEN SCEN

BELL

Berättande, känslosamt, ambient med
popkänsla. Välkommen till Bells öppna
terapisnack med sig
själv!
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
ONSDAG 24 APRIL KL. 18.00 -19.00

65-ÅRS FESTEN- READING AV NY PJÄS!
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Välkommen att sitta ned och njuta av ett nyskrivet manus där du har möjlighet att komma med
inputs! Föreställningen är nyskriven och kommer
att repas och produceras i Mölndal med professionella skådespelare under 2019. Självklart
är publiken välkommen att bara lyssna på när
skådespelarna läser manuset.
Synopsis:
Tre systrar kommer hem för att fira sin mammas 65-års dag. Pjäsen utspelar sig i Moderns
sovrum timmarna innan gästerna kommer.
Förberedelserna är i full gång i huset och de tre

systrarna hamnar i sin mammas sovrum. De är
glada och upprymda av olika anledningar och
har börjat dricka vin. De provar moderns kläder
och hittar då en väska som är låst. De försöker
få upp väskan men ger upp efter en stund och
återgår till utklädningen. Modern kommer in och
avbryter det roliga. Hon ser väskan som ligger på
golvet. Detta är upptrappningen till en händelserik och omtumlande afton med avslöjanden som
avlöser varandra.
25 APRIL KL. 18.00–19.45
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
Mer info och kontakt: anna@konstkollektivet.se

FÖRFATTARFRUKOST MED
DENNIS KARLSSON

Lite författarskap till
morgonkaffet? Kom
och lyssna på Dennis
Karlsson, aktuell
med sin andra bok
i Mareldstriologin
Mordet på Sara Weiss.
Ett genomgående
tema i serien är barns
utsatthet, och belyser
framförallt hur barnet
i vuxen ålder försöker
hantera sitt liv och sina
relationer. Mycket av inspirationen till boken är
hämtat från författarens yrkesverksamma liv.
Entré 50kr, frukost ingår.
Föranmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-99 40 10.
LÖRDAG 28 APRIL KL. 09.00 – 10.30
LINDOME BIBLIOTEK

LUNCHBEAT

Ta med dina kollegor, bekanta, barn, släktingar
eller kom själv och dansa loss på lunchen!
MÅNDAG 6 MAJ KL 12.00-13.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

VUXNA
ÖPPEN SCEN

MUSIK MED SINGER-SONGWRITERN
DAVID HEDENRUD

David gör lugna och intensiva låtar för gitarr och
sång. Med musik och text försöker han att skriva
om saker som betyder någonting. Annars får det
vara!
Kom och lyssna, blunda och tolka som du vill!
MÅNDAG 6 MAJ KL. 18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTIEK

BRÄDSPELSKVÄLL

Kom och spela brädspel tillsammans med
Studiefrämjandet! Från Alfapet till Ticket to Ride det finns något för alla åldrar. Drop in.
TORSDAG 9 MAJ KL. 17.00-19.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
Samarr: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst

MINNE SOM EN GULDFISK
- MYTER OM MINNET

DAGENS
FORSKARE

Guldfiskar har dåligt minne - sanning eller myt?
Finns det fotografiskt minne och kan man lagra
information i minnet
under tiden man sover? Minnesforskaren
Petronella Kettunen
från Göteborgs
Universitet diskuterar
och reder ut hur det
ligger till med de
vanligaste förekommande myterna om
vårt minne.
TORSDAG 2 MAJ KL. 12.30-13.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

AKVARELLER

Anita Larsson målar akvarell med mycket färg
och med olika motiv. Att måla akvarell är att ge
sig ut på ett äventyr där färgerna får överraska
och leva sitt eget liv. Anita, som bor i Kållered,
har haft akvarellmålning som hobby i hela sitt
liv och ställer här ut utvalda tavlor.
6 MAJ – 1 JUNI KÅLLEREDS BIBLIOTEK

POETRY SLAM OCH DEBATT MED
UNGDOMSFÖRBUNDEN

Med hjälp av poetry slam kickar vi igång årets
debatt med ungdomsförbunden. Det är EU-val i
år och årets debatt handlar om just detta, kom
och lyssna och ställ frågor!
Biblioteket bjuder på fika.
TORSDAG 9 MAJ KL. 17.00-18.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN

UKULELEUNDERHÅLLNING

Med musik från engelsk 60-70 tals pop, Hawaii
musik och visor uppträder Mölndals ukulelegrupp.
LÖRDAG 15 JUNI KL. 12.00 - 13.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, GRADÄNGEN
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