KuLtuR i Munkedals kommun
Munkedals Kultur & Fritid
20 jan kl. 18.30
Biblioteket
Munkedal

22 jan kl. 11.00
Biblioteket
Hällevadsholm
29 jan kl.11 - 15
Plats:
Kommunhuset
Munkedal.

13 jan – 3 feb
Kommunhuset
Munkedal
5 feb kl.11.00
Biblioteket
Munkedal

8 feb kl.18.30
Biblioteket
Munkedal
16 feb kl. 18.30
Biblioteket
Munkedal
Fri entré!

12 mars kl. 11.00
Biblioteket
Munkedal

16 mars kl. 18.30
Biblioteket
Munkedal

Konst
i Forum

Bildvisning Per Pixel
Per Pixel är fotografen som oftast fotar sina bilder från ovan. Ibland använder han drönare, ibland
flyger han själv med paramotor. Hans förunderligt vackra och poetiska bilder söker sig gärna till
både det udda och det fula. Han dokumenterar våra försvinnande naturmarker när skogsindustrin
tar över och biotoper ändras och förstörs. Han fotograferar i hela Sverige men många bilder är
härifrån Bohuslän där han både bor och verkar.
Entré: Medlem 50 kr övriga 70 kr.Arr: Konstföreningen Akvatinten i samarbete med Kultur & Fritid
Barn & Familjeföreställning
Trolla och tralla med Clownen Mattis.
Med barnens hjälp gör Mattis det ena häpnadsväckande trolleriet efter det andra. En lustfylld
föreställning som inramas av sång och musik. Fri entré! Förbokn. Tel. 0524 18100
Familjelördag!
Workshop för hela familjen med Erika Tikona. Juyo’u - ett ceremoniellt föremål som används av lika
indianfolk i Nord- Central- och Sydamerika sedan uråldriga tider.Tillverka amuletten som du sedan
kan hänga runt halsen eller på väggen. Fritt inträdeMax 10 deltagare/grupp.
Arrangeras i samarbete med Munkedals kommun
Pass 1 kl. 11 – 13, Pass 2 kl. 13.15 - 15.15
Anmäl dig direkt till Vuxenskolan, har du några frågor kontakta
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900 eller mail vast@sv.se

Sticknings workshops! Se separata anslag
Tvåhandsstickning, dubbelstickning, ”Bullarebönning”, Nålbindning, Kvastskaftvirkning, Sticka till
hund, Familjeworkshop med Erika Ticona ” Juyo’u samt ett Stickcafé!
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Kultur & Fritid (Stickcaféet arr av ABF)
Familjelördag med musikgruppen GIRA
I föreställningen KALASET bjuds stora och små på roliga sånger, överraskningar och mysigt bus. Det
bubblar och fräser, gungar och svänger. Alla får fyllas av glädjen att sjunga och dansa tillsammans.
HURRA – HURRA – HURRA!
Förboka på biblioteket! Tel 0524 – 18100
Vi möter Monica Månsson
Monica berättar om sin utställning och hon kommer också att visa prov på hur hon arbetar, hon
visar hur färgen fungerar i olika situationer. Både inspiration och information!
Entré: Medlem Akvatinten 50 kr övriga 70 kr. Arr: Akvatinten i samarbete med Kultur & Fritid
Musik på bibliotek
Kristian Anttila
Pop på svenska som träffar hjärtat, poetiskt och närvarande.
De senaste åren har vi sett Kristian Anttila utforska geografins ytterligheter. Troligen är han den
svenska popartist som spelar flitigast utanför de större svenska städerna.
Förboka på biblioteket! Tel 0524 - 18100
Familjelördag med Big Wind.
”Sova Räv”. Berättarföreställning med Big Wind.
Härliga djur, sjungande, kraxande och luriga djur… Rävar, sköldpaddor, sniglar, kråkor, grisar och
vargar. Här passerar djuren revy i sagor och sånger.
Anmälan: Biblioteket tel. 0524 - 18100
Musik på biblioteket
Stinas visor
Med sitt andra album "Medan bäcken brusar" bjuder gruppen på en egen, lekfull mix av bl.a.
svensk och irländsk folkmusik, visa och bluegrass. De vardagsnära texterna innehåller båda små och
stora frågor om livet och ämnen som relationer, cyklar och dans hemma på köksgolvet.
Förboka på biblioteket! Tel 0524 - 18100
13 jan – 4 feb
En utställning om garn och skapande.
7 feb – 4 mars Monica Månsson Akvarell. Konstföreningen Akvatinten
8 mars – 31 mars ”Mod – 2021” Om kvinnlig rösträtt 100 år.
Kontakt & information

Frågor kring Munkedals kultur? Du kan nå kulturen på jan-olof.karlsson@munkedal.se eller tel.
0524 - 181 75. Aktuell information om evenemang och händelser i Munkedal och Bohuslän finns på
kommunens turistsida (under evenemang).www.munkedal.se
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