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JANUARI
Konstutställning i bibliotekets utställningshall:
14 - 27 januari

MONICA JOHANSSON, måleri
Utställningarna arrangerade av Kungsörs Konstförening har
öppet under bibliotekets ordinarie tider utom måndagar
då utställningarna har stängt.

SLÄKTFORSKARHJÄLP PÅ BIBLIOTEKET
Måndag 23 januari 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

BOKFIKA
Tisdag 24 januari kl. 14.00, Kungsörs bibliotek
Entré fri. Ingen anmälan, det är bara att komma.
Bokfika för dig som vill ha boktips! Var och en tar med sig en
bok att tipsa om. Biblioteket bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen!

Arr.: Kungsörs bibliotek

MIKAELAS BOKCIRKEL
Tisdag 24 januari 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

FYRAN - EN MINIMUSIKAL FÖR BARN
Lördag 28 januari kl. 11.00, Bibliotekets utst.hall
Teater för barn från 3 år. Speltid: ca 40 min.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket fr. o.m. lör. 14/1

Kattis MusikProduktion
I denna musikaliska föreställning får vi följa dockan Fyran
som ska börja förskoleklass och hennes tankar och funderingar om det. Den varvar
berättelse med sång, musik och rörelser och försöker ge redskap mot bl.a. mobbing.
Arr.: Kungsörs bibliotek

BOB DYLAN PÅ SVENSKA
Söndag 29 januari kl. 14.00, Thor Modéen-teatern
Entré: 150 kr Biljetter: Vid entrén före föreställningen, förköp på Kungsörs bibl.
Föreställningens längd: 1 tim
BOB DYLAN PÅ SVENSKA är ett visprogram
till akustisk gitarr och munspel. Vi möter Dylan
och hans musik och får veta varför han blev
en av de mest inflytelserika sångtextförfattarna i
vår tid.
LARS FERNEBRING och THOMAS WIEHE
har tillsammans gjort CD:n ”Inte ens ett farväl
– Bob Dylan på svenska”, som gavs ut år 2003. Bob Dylans amerikanska förlag
gav Lars Fernebring rättigheter att översätta o tolka 13 låtar av Bob Dylan. Lars har
bl.a. varit med i gruppen Risken Finns, Thomas har framträtt som solist och tillsammans med många artister.
Arrangemanget görs i samarbete med Västmanlandsmusiken.
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Västmanlandsmusiken, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

FEBRUARI
FLYKTPOTATIS med Emil Jensen

Genom att på samma gång vara både en av
Sveriges roligaste och allvarligaste artister
lämnar EMIL JENSEN ingen oberörd.
Emil är en av landets mångsidigaste artister, på
scen blandar han musik, lyrik och komik till en
helt egen genre i sina hyllade mellansnack och
låtar. Han har en förmåga att ta sig an de mest
angelägna och brännande aktuella ämnen, men
alltid genom humorn, ljuset och komiken. Scenbygget tar 6 timmar, vad kommer vi att
få se? Låt dig överraskas av en stor artist!
Medverkande: Mellansnack, sång och gitarr: Emil Jensen Violin: Hanna Ekström
Cello: Anna Dager Trummor och slagverk: Fredrik Myhr
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

Foto: Klara G

Söndag 5 februari 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 inkl paus

INIFRÅN OCH UT - HAR DU ORDNING PÅ DITT LIVSPUSSEL?
Tisdag 7 februari kl. 19.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
MARGARETA BRÄNNSTRÖM berättar om vad det är som
påverkar våra liv, utifrån och in. Hur kan vi istället LEVA mer
inifrån och ut?
Kvällens värd: Studiefrämjandet
Arr.: Kungsörs bibliotek, ABF, STFR och SV

SPELKVÄLLAR PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 15 februari 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

Föredrag och miniutställning i bibliotekets utställningshall:
Onsdag 15 februari kl. 18.00

I KOPPARSNITTENS VÄRLD
AV SVART OCH VITT
Föredrag av HEIKO ARENS om kopparstick i Sverige
och Europa under 15-1700 talet.

Utställning i samband med föredraget: 15-18 februari

GRYNING - TID FÖR GODA NYHETERI
Fredag 17 februari kl. 19.00, Granhammars bygdegård
Entré: 220 kr inkl. kaffe & kaka
Biljetter: Vid entrén före föreställningen
CECILIA KYLLINGE, SOFIA VIKTORSSON,
ELISABETH BERGLUND & JAN-OLOF OLSSON
bjuder på vacker stämsång, härliga rytmer och texter
som berör. En föreställning som lyfter, stärker och
glädjer och som handlar om att låta våra drömmar
vara våra vägvisare.
Arr.: Kung Karls Bygdegårdsförening i Granhammar

BOKFIKA
Tisdag 21 februari kl. 14.00, Kungsörs bibliotek
Entré fri. Ingen anmälan, det är bara att komma.
Bokfika för dig som vill ha boktips! Var och en tar med sig en
bok att tipsa om. Biblioteket bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen!

Arr.: Kungsörs bibliotek

MIKAELAS BOKCIRKEL
Tisdag 21 februari 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

SLÄKTFORSKARHJÄLP PÅ BIBLIOTEKET
Onsdag 22 februari 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

Arr.: Kungsörs bibliotek

BARNTEATER: ÄTA SJÄLV

Att äta själv kan vara svårt i början, tycker Lisa.
Speciellt när köttbullarna rullar iväg och spagettin bokstavligen slingrar sig. När mjölken
inte vill vara kvar i mjölkglaset. Och för att inte
tala om besticken som har helt andra planer
än att hjälpa till att få maten i munnen.
En föreställning om det härliga i att kunna själv!
Arr.: Kungsörs bibliotek

Foto: Martin Skoog

Lördag 25 februari kl. 11.00, Bibliotekets utställningshall
Teater för barn 2-6 år. Speltid: ca 30 min.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket fr. o.m. lör. 11/2

MoliéreEnsemblen

ROM - EN HISTORISK RESA
Tisdag 28 februari kl. 19.00, Kungsörs bibliotek. Fri entré
ULLA CONTI, som själv bott och arbetat i Rom
under lång tid, berättar och visar bilder om
stadens fascinerande historia, vad man bör besöka samt ger dig praktiska tips om du reser till
Rom på egen hand.
Kvällens värd: Studiefrämjandet
Arr.: Kungsörs bibliotek, ABF, STFR och SV

MARS
SAGOSTUND MED TANT GREDELIN
Lördag 4 mars kl. 11.00 - 11.30
Kungsörs bibliotek För barn, från 4 år.
Fri entré, ingen föranmälan behövs.
Kom och lyssna när Tant Gredelin
läser sagor!
Arr.: Kungsörs bibliotek

RICKARD III med Özz Nûjen

Fritt efter William Shakespear

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
ÖZZ NÛJEN är Rickard III

Foto: Sanna Dahlén

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

Liten Filmfestival KONBTIROAS

T
Lördag 18 mars, kl 14.00 & 17.00, Thor Modéen-teatern
Pris: i uppdaterat program som kommer i februari.
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.
Vilka filmer som ska visas meddelas i uppdaterat program/evenemangskalendern på www.kungsor.se.
Arr.: Kungsörs film- & teaterförening, Kungsörs kommun Kultur & Fritid/Biblioteket

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! Var och en tar med sig en
bok att tipsa om. Biblioteket bjuder på kaffe och kaka.
Välkommen!

Arr.: Kungsörs bibliotek

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

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

Arr.: Kungsörs bibliotek

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

OBS - MYCKET MER ÄR PÅ GÅNG!
I februari kommer ett uppdaterat program
med bland annat föredrag på biblioteket,
film och mer teater

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

