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UPPDATERAT

MARS
SLÖJDA PÅ SPORTLOVET
Onsdag 1 mars kl. 13.00, Kungsörs bibliotek
Alla är välkomna, från 6 år och uppåt.
Fri entré, ingen föranmälan behövs.
Kom och vik askar, fjärilar och djur av
papper! Slöjdledare är Gittan Wallin Wester
och Elisabeth Larsson.
Arr.: Västmanlands läns Hemslöjdsförbund

SAGOSTUND MED TANT GREDELIN
Lördag 4 mars kl. 11.00
Kungsörs bibliotek För barn, från 4 år.
Fri entré, ingen föranmälan behövs.
Kom och lyssna när Tant Gredelin
läser sagor!
Arr.: Kungsörs bibliotek

MUSIKEVENT CRUMBLES 1.0 MED KEN RING
Lördag 4 mars kl. 17.00
Sporthallen. Från 13 år, yngre är välkomna i vuxens sällskap.
Entré: 220 kr Biljetter: Ticknet & Kollektivet Kungsörs facebook,
Arrangemanget är 100 % alkohol- o. drogfritt.
Kollektivet Kungsör anordnar CRUMBLES1.0
som är ett musikevent med KEN RINGs
“En akustisk upplevelse” som huvudakt.
Även lokala musiker kommer att uppträda
under kvällen.
E-post: kollektivet.kungsor@gmail.com
Tel: 073-747 37 16 Jani Timonen
Arr.: Kollektivet Kungsör ideel förening

Centrumkyrkan bjuder in till träff med temat “nyfiken på”...

ATT VARA POLIS I KUNGSÖR
Onsdag 8 mars kl. 14.00, Centrumgården. Fri entré
Telefon Centrumkyrkan 0227-127 65.
Du som är intresserad av hur det är att vara polis i Kungsör är välkommen att höra
kommunpolis KARIN ALTHAR-CEDERBERG berätta om sitt arbete.
.

Arr.: Centrumkyrkan och Studieförbundet Bilda

RICKARD III med Özz Nûjen

Fritt efter William Shakespear

ÖZZ NÛJEN är Rickard III
Hertigen av Gloucester, blivande kung Rikard III
är maktgalen, manipulativ och bitter - med en
sällsam attraktionskraft på kvinnorna och männen
omkring sig. Vägen mot kungakronan fylls av
politiska missgrepp, uppror och intriger i ett blodigt familjedrama.
Vad händer med makten, vem har makten
och var är du när makten kontrollerar allt
och alla?
Se Özz Nûjen göra alla roller
i det klassiska dramat Rikard III.
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

Konstutställning i bibliotekets utställningshall:
11 - 25 mars, vernissage lördag 11 mars kl. 11.00-13.00

SKOGSNÄRA - måleri, konstfoto & skulptur
En samlingsutställning med verk av konstnärerna

Sonja Strömkvist, Mats Andersson och Åsa Andersson
Utställningarna arrangerade av Kungsörs Konstförening har
öppet under bibliotekets ordinarie tider utom måndagar då utställningarna har stängt.

Foto: Sanna Dahlén

Onsdag 8 mars kl. 19.00, Thor Modéen-teatern
Entré: 250 kr, med Scenpass 200 kr, t.o.m. 18 år 100 kr
Biljetter: Vid entrén före föreställningen, förköp på Kungsörs bibliotek
Föreställningens längd: ca 1 tim 40 min inkl paus

MUSIK- OCH SÅNGSTUND MED FELIX
Lördag 11 mars kl. 11.00, Kungsörs bibliotek.
Entré: Gratis, ingen föranmälan behövs.
Biblioteket bjuder in till en musik- och
sångstund med gitarrspelande Felix.
För barn 2-6 år.
Arr.: Kungsörs bibliotek

AFTERNOON TEA
Lördag 11 mars kl. 14.00 Centrumgården
Entré: 70 kr, med vinstchans på biljetten
I år är det 10 år sedan Antitraffickingdagen med
afternoon tea startade. Välkomna till Antitraffikingdagen i Kungsör, 2017!
Gästtalare: ANNELI AVELIN, beteendevetare på
Insamlingsstiftelsen mot trafficking. Hon berättar
om sitt arbete med att ge direkt stöd till de som utsatts
för människohandel under rubriken:
MÄNNISKOHANDEL - en verklighet i Sverige 2017.
Arr.: Antitraffickinggruppen i Kungsör

JÄTTEVIKTIG - ATT MÅ BRA EFTER EN ÄTSTÖRNING
Torsdag 16 mars kl. 17.30, Centrumgården. Fri entré
TERESE ALVÉN föreläser i samband med
Tillsammansveckan, 13-16 mars. Syftet med
veckan är att rikta uppmärksamheten på psykisk
ohälsa med hjälp av främjande, förebyggande
och stödjande föreläsningar.
.

Arr. : Arvsfondsprojektet "Tillsammans för psykisk hälsa" i
samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region
Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland, Stadsmissionen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Liten Filmfestival KONBTIROAS

T
Lördag 18 mars kl 14.00 & 17.00, Thor Modéen-teatern
Pris: film 100 kr/film, med Scenpass 60 kr/film, mat 70 kr.
Biljetter: Kungsörs bibliotek fr. o. m. lördag 4 mars. Filmbiljetter säljs även på
Thor Modéen-teatern inför varje föreställning. Mat i pausen serveras på Nellys.
Matbiljett kan endast köpas på biblioteket och säljs t. o. m.fredag 17mars.

Kl. 14.00 LION
Australiensisk dramafilm från 2017. Längd: 1 timme 58 minuter. Tillåten från 11 år.
Regi: Garth Davis. Medverkande: Dev Patel, Nicole Kidman, Roone Mara med fler.
Lion berättar den gripande sanna historien om Saroo Brierley och är baserad på
hans självbiografiska roman A Long Way Home.
“Saroo är en äventyrslysten 5-åring som bor i en liten by i
centrala Indien. Hans storebror Guddu är hans idol och han
vill precis som sin bror bidra till familjens försörjning. En natt
så tappar de två bröderna bort varandra på en tågstation och
Saroo hamnar på ett tåg som för honom hundratals mil bort
till Calcutta där ingen förstår hans språk.
Efter en tid som gatubarn hamnar han på ett statligt barnhem
där man resultatlöst försöker hitta hans familj. Han blir adopterad av ett australiskt par som ger honom den kärlek och omvårdnad han så länge saknat. När en kompis 25 år senare
föreslår att han ska försöka hitta hem igen med hjälp av Google
Earth tycker han att det är en galen idé. Men så hittar han den
första ledtråden och hans liv tar en ny vändning.”

Kl. 17.00 JÄTTEN
Svensk dramafilm från 2016. Längd: 1 timme 26 minuter.
Tillåten från 11 år. Regi: Johannes Nyholm. Medverkande:
Christian Andrén, Johan Kylén, Anna Bjelkerud med fler.
I sina kortfilmer Las Palmas och Dockpojken har Johannes
Nyholm skapat ett eget filmiskt universum. Något han
fortsätter att utveckla i sin hjärtskärande långfilmsdebut.
"Rikard, autistiskt och gravt missbildad, skiljdes vid födseln från
sin mor. Nu, 30 år senare, är han övertygad om att få henne
tillbaka om han bara vinner de Nordiska mästerskapen i boule.
Tänk om han kunde få till det där perfekta kastet, den där
magiska känslan när allt klaffar och vinna den där stora pokalen att visa för mamma.
Rikards sköra fysik och en dömande omgivning får inte stoppa honom. Till sin hjälp har
han sin bäste vän och tränare Roland, tre klot i skimrande guld och en 50 meter hög jätte."
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

MUSIKSTUND MED ELEVER FRÅN KUNGSÖRS MUSIKSKOLA
Måndag 20 mars kl. 17.00, Kungsörs bibliotek.
Entré: Gratis
Välkommen till en musikstund med elever från Kungsörs
musikskola under ledning av Janne Waldemarsson och
Mikael Linder.
Arr.: Kungsörs musikskola

BOKFIKA
Tisdag 21 mars kl. 14.00, Kungsörs bibliotek
Entré fri. Ingen anmälan, det är bara att komma.
Bokfika för dig som vill ha boktips!
Biblioteket bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen!

Arr.: Kungsörs bibliotek

FRÅN ETT LIV I EN RELIGIÖS SEKT - TILL FÖFATTARE
Tisdag 21 mars kl. 19.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
ELISABETH AKTEUS REX, föddes in i en religiös sekt där hon
under 18 år levde i tron att hon var en syndare som Gud skulle
döda om hon inte levde på rätt sätt. När hon var 18 kände hon
att hon var på väg att dö själsligt och valde därför att bryta sig
loss, trots att detta innebar att hela hennes familj vände henne
ryggen och betraktade henne som död efter det.
I den här föreläsningen berättar hon hur hon tog sig ur sekten
och hur hon lyckades vända svår ångest till något positivt och livsbejakande i stället.
Kvällens värd: ABF
Arr.: Kungsörs bibliotek, ABF, STFR och SV

KUNGSÖRSBILDER
Torsdag 23 mars kl. 14.00, Mötesplats Tallåsgården
Entré: 50 kr inkl. fika
Gemenskap i Kungsör bjuder in till Torsdagsträffen:
ALF GÖRANSSON visar och berättar om olika Kungsörsbilder.
Arr.: Gemenskap i Kungsör, SV

SLÄKTFORSKARHJÄLP PÅ BIBLIOTEKET
Måndag 27 mars kl. 16.30 -19.00
Vi hjälper varandra att lösa problem i släktforskningen.
Kom gärna även om du inte har egna problem
men kanske lösningen för andra.

Arr.: Västra Mälardalens Släktforskare

MUSIKSTUND MED ELEVER FRÅN KUNGSÖRS MUSIKSKOLA
Måndag 27 mars kl. 17.00, Kungsörs bibliotek.
Entré: Gratis
Välkommen till en musikstund med elever från Kungsörs
musikskola under ledning av Janne Waldemarsson och
Mikael Linder.
Arr.: Kungsörs musikskola

MIKAELAS BOKCIRKEL
Tisdag 28 mars kl. 17.00, Kungsörs bibliotek
Välkommen till Mikaelas bokcirkel! Du som är 10 - 11 år
får vara med. Vi bjuder på fika och bokgåvor!
Anmäl ditt intresse till biblioteket. Entré: fri

SPELKVÄLLAR PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 29 mars kl. 16.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
Gillar du att spela brädspel? Vid fyra tillfällen under våren
kan du komma och spela roliga brädspel på biblioteket.
Har du något eget brädspel som du vill spela, kan du ta
med det. För alla åldrar. Ingen föranmälan.
Vi träffas onsdagarna 15/2, 29/3, 19/4 och 31/5.
Arr.: Kungsörs bibliotek

Arr.: Kungsörs bibliotek

APRIL

FÖREDRAG MED MARTIN EK - PERSONLIG TRÄNARE
Tisdag 4 april kl. 19.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
- lär dig om träningens effekter på hälsan
- hur rätt mat kan förlänga livet
- sömnens vikt för hälsa och prestation
- hur stillasittande förstör våra kroppar
... och mycket mer!
Kvällens värd:
Studieförbundet Vuxenskolan
Arr.: Kungsörs bibliotek, ABF, STFR och SV

Centrumkyrkan bjuder in till träff med temat “nyfiken på”...

GE OSS IDAG VÅRT DAGLIGA BRÖD
Onsdag 5 april kl. 14.00, Centrumgården. Fri entré
Telefon Centrumkyrkan 0227-127 65.
SAM PETTERSSON, prisbelönad bagare från Örebro, berättar medan han bakar
i en stekpanna. Han berättar om surdegsbröd, hållbarhet och varför en pastor
säger upp sig mitt i livet och blir surdegsbakare. Provsmakning med mer.
Arr.: Centrumkyrkan och Studieförbundet Bilda

ELVIS 4 EVER
Fredag 7 april kl. 14.00, Mötesplats Tallåsgården
Entré: 80 kr inkl. fika. Biljetter: förköp fr.o.m.
20/3 hos Frivilligservice. Ev. osålda biljetter säljs
vid entrén innan föreställningen.
TOMMY LINDGREN från Halmstad har
under flera år uppträtt som Elvis runt om i
Sverige. I en personlig Elvis Presleyshow gör han och hans kompanjon
KENT RUBENSSON i duon Elvis 4ever succé - kom, se, hör och upplev!
Arr.: Gemenskap i Kungsör, SV

VÅR VERSION AV SKÖNHETEN OCH ODJURET
Måndag 10 april kl. 14.00, Kungsörs bibliotek
För barn från 9 år. Speltid: ca 40 min.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket fr. o.m. måndag 27/3.

Ni känner igen historien kanske. Men om vi gör
pappan lite extra förvirrad? Gör odjuret extra fult
och rädd för höjder? Om Belle avskyr hästar som
döljer saker? Då kan vi lova er en föreställning ni aldrig sett förut!
Arr.: Kungsörs bibliotek

SAGOSTUND MED TANT GREDELIN
Tisdag 11 april kl. 14.00
Kungsörs bibliotek För barn, från 4 år.
Fri entré, ingen föranmälan behövs.
Kom och lyssna när Tant Gredelin
läser sagor!
Arr.: Kungsörs bibliotek

SPELKVÄLLAR PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 19 april kl. 16.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
Gillar du att spela brädspel? Vid fyra tillfällen under våren
kan du komma och spela roliga brädspel på biblioteket.
Har du något eget brädspel som du vill spela, kan du ta
med det. För alla åldrar. Ingen föranmälan.
Vi träffas onsdagarna 15/2, 29/3, 19/4 och 31/5.
Arr.: Kungsörs bibliotek

TEATER IMBA
Foto: Henrik Ringquist

Vi har alla hört historien om Skönheten och Odjuret,
den klassiska sagan om Prinsen som får betala dyrt
för sin fåfänga. Om Belle, flickan med böcker om
sin största passion som gör allt för att hjälpa sin
smått förvirrade far som är uppfinnare. Och Gaston,
byns pompös som till varje pris vill gifta sig med Belle.

Konstutställning i bibliotekets utställningshall:
22 april - 6 maj

STALLETS KONSTGRUPP ARBOGA, samlingsutställning
Vernissage lördag 22 april, kl. 11.00-13.00
Utställningarna arrangerade av Kungsörs Konstförening har
öppet under bibliotekets ordinarie tider utom måndagar
då utställningarna har stängt.

MIKAELAS BOKCIRKEL
Tisdag 25 april kl. 17.00, Kungsörs bibliotek
Välkommen till Mikaelas bokcirkel! Du som är 10 - 11 år
får vara med. Vi bjuder på fika och bokgåvor!
Anmäl ditt intresse till biblioteket. Entré: fri.

Arr.: Kungsörs bibliotek

SLÄKTFORSKARHJÄLP PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 26 april kl. 16.30 -19.00
Vi hjälper varandra att lösa problem i släktforskningen.
Kom gärna även om du inte har egna problem men
kanske lösningen för andra.
Arr.: Västra Mälardalens Släktforskare

DEMOKRATI, DRÖMMAR OCH DELAKTIGHET
Onsdag 26 april kl. 19.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
Det finns mycket som skiljer sig mellan kulturer, och ibland kan det
vara svårt att fråga någon om det man undrar över. Det är något
som polisen MUSTAFA PANSHIRI försöker förändra. Demokrati,
drömmar och delaktighet. Det är ämnen som avhandlas när
Mustafa Panshiri föreläser.
”Anledningen till att jag vill prata om demokrati är att jag själv
en gång i tiden inte visste vad det var. När jag som 11-åring kom
till Sverige tillsammans med mina föräldrar och syskon från ett
talibanstyrt Afghanistan fanns ordet demokrati inte min ordbok.”
Kvällens värd: Studiefrämjandet

Arr.: Kungsörs bibliotek, ABF, STFR och SV

BONDKOMIK I HAMBOTAKT
Torsdag 27 april kl. 14.00, Mötesplats Tallåsgården
Entré: 50 kr inkl. fika
Gemenskap i Kungsör bjuder in till Torsdagsträffen:
KAJ LÄRKA sjunger roliga visor och kupletter från
bondkomikens glansdagar. Det blir också en hel del
historier, skrönor och instrumentalmusik på dragspel.
Arr.: Gemenskap i Kungsör, SV

LAINA OCH FÅGLARNA

nyskrivet av Susanne Alakoski

Ett drama om människor på väg.
Bort, till, från.
Här korsas det tyska hembiträdets väg med Gustavo
som återvänder till Italien efter ett långt liv i Sverige.
Heter det Östersjön eller Västerhavet? Pappa Risto
försöker hålla samman den lilla finska familjen men
systrarna Linda och Laina förstår sin historia på olika
sätt och går mot oundviklig splittring. Mamma AnnaLiisa är död men vakar ännu över familjen.

Foto: Stefanie Andersson

Lördag 29 april kl. 19.00, Thor Modéen-teatern
Entré: 250 kr, med Scenpass 200 kr, t.o.m. 18 år 100 kr
Biljetter: Vid entrén före föreställningen, förköp på Kungsörs bibliotek
Föreställningens längd: ca 2 tim 20 min inkl paus. Syntolkas.

Skådespelare:
Ingela Schale Berghagen, Zardasht Rad, Sylvia Rauan, Mina Azarian, Timo Nieminen, Sannamari Patjas
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

MAJ

OM LIVET I SAUDI ARABIEN
Torsdag 11 maj kl. 14.00, Mötesplats Tallåsgården
Entré: 50 kr inkl. fika
Gemenskap i Kungsör bjuder in till Torsdagsträffen: Under ca 10 år var
MARY ANDERSSON bosatt i Saudi Arabien. Kom och hör henne berätta
om livet där, om landets klädkod och se fantastiska klänningar!
Arr.: Gemenskap i Kungsör, SV

KUNGSÖRS KONST- & HANTVERKSSAFARI
Lördag och söndag 20-21 maj kl. 11.00 -16.00
Möt konstnärer och hantverkare i runt om i Kungsörs kommun.
Utgångspunkt är Kungsudden där alla utställare presenteras.
Arr.: Kungsörs bibliotek och Kungsörs konstförening

BOKFIKA
Tisdag 23 maj kl. 14.00, Kungsörs bibliotek
Entré fri. Ingen anmälan, det är bara att komma.
Bokfika för dig som vill ha boktips!
Biblioteket bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen!

Arr.: Kungsörs bibliotek

MIKAELAS BOKCIRKEL
Tisdag 23 maj kl. 17.00, Kungsörs bibliotek
Välkommen till Mikaelas bokcirkel! Du som är 10 - 11 år
får vara med. Vi bjuder på fika och bokgåvor! Entré: fri

Arr.: Kungsörs bibliotek

SPELKVÄLLAR PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 31 maj kl. 16.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
Gillar du att spela brädspel? Vid fyra tillfällen under våren
kan du komma och spela roliga brädspel på biblioteket.
Har du något eget brädspel som du vill spela, kan du ta
med det. För alla åldrar. Ingen föranmälan.
Arr.: Kungsörs bibliotek

Om SCENPASS: Medlemskortet i Riksteatern ger rabatter på föreställningar m.m.
i hela Sverige. Kortet kan beställas på www.scenpass.nu. Mer info på biblioteket.
Vi reserverar oss för eventuella
Biblioteket, tel 0227-60 02 10
felskrivningar/ändringar i
Öppet: Månd-onsd 12-19
program och av öppettider.
Torsd-fred 12-17
För senaste nytt se:
Lörd (sept-apr) 10-13
www.kungsor.se
Utställningshallen är
Kungsörs kommun
stängd på måndagar
Kultur & Fritid/Biblioteket

Kungsör

