GNOSJÖ KULTUR OCH BIBLIOTEK

HÖSTPROGRAM
2020

10.9, 8.10, 12.11 & 10.12

Tisdag & torsdag

25.9, 30.10, 27.11 & 18.12

Brädspelskvällar

Digitala timmen

Språklust-träffar

Andra torsdagen i månaden är det
brädspel som gäller! Tillsammans
med Yin Yang rollspelsförening
upptäcker vi nya brädspel och umgås
med andra spelintresserade.

Det digitala kan kännas som en
djungel. Hur skapar jag en e-post?
Hur får jag kontakt med barnen på
Facebook? Vad betyder cookies? Hur
vet jag om en hemsida är säker? Vi
guidar dig genom djungeln, drop in
varje tisdag och torsdag!

Högläsning, sång, rim och ramsor
för barn 4-18 månader. Sång- och
lässtunden är ca 30 min lång och
hjälper barnen att komma igång
och utvecklas i den allra tidigaste
språkutvecklingen.

Gnosjö bibliotek

kl. 17:30

Gnosjö bibliotek tisdag 14-15
Hillerstorps bibliotek torsdag 15-16

kl. 9:30

Gnosjö bibliotek

#garanterat
braböcker
14.9, 5.10, 26.10, 16.11 & 7.12

kl. 17

9.9 & 4.11

kl. 15-18

Slöjdcaféer

Garanterat bra böcker

Var tredje vecka under hösten arrangerar Gnosjö bibliotek
slöjdcafé tillsammans med Kulturarva. Oavsett om du
broderar, täljer eller stickar: alla hantverks- och slöjdformer
är välkomna på dessa träffar!

Vi får årligen ca 800 noggrant utvalda böcker av smalare
karaktär från Kulturrådet. Var med och ”unboxa” dessa
leveranser och passa på att få första tjing på garanterat bra
böcker, tillsammans med andra bokälskare.

Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek

26.8

kl. 18

27.8

2-4.9

kl. 18

3.9

kl. 17:30

Bokcafé

Vår konst

Kulturfesten

Bokrelease

Digitalt eller på biblioteket
träffas bokälskare. Under
hösten tipsar vi om böcker
på vårt stora tema: SKOG.

Utställning med ett urval
av kommunens nyinköpta
konstverk.
Guidad visning 9.9 kl. 12

Regional kultufestival med
akter från hela länet som
sänds digitalt. Kan ses till
och med den 18.9.

Mingla med författaren
Emelie Larsson från
Kulltorp som släpper
novellen Gnosjöanden.

Gnosjö bibliotek

Första rummet, Gnosjö

kulturfesten.nu

Gnosjö bibliotek

1.10-13.11
Koma av Johan Röing
Höstens stora tema för
Gnosjö kultur är SKOG och
vi inviger konsthösten med
en utställning av konstnären
Johan Röing, som främst
arbetar med träskulptur. Han
bearbetar det råa, vilda materialet
med motorsåg och vinkelslip. I utställningen i Första rummet
kommer han även att visa fotografi, teckning och måleri.
Vernissage 1.10 kl. 17
Guidade visningar 12.10 kl. 17 & 27.10 kl. 12
Första rummet, Gnosjö

18.9

kl. 13-16

30.9 & 1.10

eftermiddag

Digi-första hjälpen

Världens barn-musik

E-bokens dag! Vi hjälper
dig att komma igång med
att läsa e-böcker. Drop in.

Musikskolan samlar in
pengar med mini-konserter
i centrum under två
eftermiddagar.

Gnosjö bibliotek

Torget i Gnosjö

kl. 18

21.10

21.10

kl. 18

Skogsbad?

Barnteater Gomidda Grisen

Bokcafé

Religionshistorikern Henrik
Ohlsson berättar om varför
vi mår bra av att vistas i
skogen.

Grisen går en liten promenad där han träffar djur som
berättar vad de äter till middag. Men då Vargen berättar vad
vargar vill ha till middag springer Grisen raka vägen hem till
Gubben som precis är klar med middagen. För barn 3-5 år.

Digitalt eller på biblioteket
träffas bokälskare. Under
hösten tipsar vi om böcker
på vårt stora tema: SKOG.

Gnosjö bibliotek

Åsenhöga bibliotek kl. 9

Gnosjö bibliotek kl. 14

Gnosjö bibliotek

27.10

28.10

L OV

HÖST

14.10

kl. 10-15

kl. 11

kl. 11

29.10

kl. 10-15

Bokpromenad & fika

Bokpromenad & fika

Insekternas ljud

Vi tar fram alla tusentals
legobitar och släpper loss
fantasin. Inga bygglov
behövs!

Tipspromenad med fina
priser, massor av boktips
och fika. För dig 7-12 år.

Tipspromenad med fina
priser, massor av boktips
och fika. För dig 7-12 år.

Höstlovsworkshop i att
hitta och höra ohörbara
ljud. Hur låter ett träd? För
dig 9-17 år. Föranmälan.

Gnosjö bibliotek

Hillerstorps bibliotek

Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek

LOV

Legodag på bibblan

HÖST

27.10

18.11
9.11

kl. 19

10.11

kl. 9

Kura skymning

Kura gryning

När höstens mörker faller
tänder vi vuxna ett ljus och
läser högt ur boken Ärr av
Audur Ava Ólavfsdóttir.

Mysstund med högläsning.
För barn i Åsenhöga och
Gnosjö och för ungdomar
12-18 år i Hillerstorp.

Den portugisiske konstnären Rui Mourão har samlat in
Gnosjöbornas bild av Gnosjöandan i projektet Distancio,
och visar under Gjutarnatta resultatet i form av videoverket
Spirit of Gnosjö. Om Gjutarnatta inte kan genomföras i år så
anordnas filmpremiären istället på annat sätt.

Gnosjö bibliotek

Gnosjö, Hillerstorp &
Åsenhöga bibliotek

Hylténs industrimuseum

30.10

HÖST

LOV

HÖST

Filmvisning under
Gjutarnatta

kl. 16

Barnteater Vill ha hund

30.10

kl. 9.30

30.10

kl. 10-12.30

Språklust-träff

Halloweenpyssel

Högläsning, sång, rim
och ramsor för barn 4-18
månader.

Läskigt pyssel för barn i
alla åldrar tillsammans med
ABF.

Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek

Dansant dockteater om att
toklängta efter en egen hund.
Mjuka tassar, blöta pussar
och ögon att drunkna i. En
lekkamrat och tröst i mörkret.
Längtan är så stark och du
drömmer om hunden som
alltid viftar på svansen när
den ser dig. För barn 2-6 år.
Fri entré, men du måste boka
plats i förväg på
kultur@gnosjo.se
Hammargården, Gnosjö

19.11-18.12

Konstutställning med Jan Carleklev
Hur låter ett träd? Ljudkonstnären Jan Carleklev intresserar
sig för insekternas betydelse för skogen, miljön och oss
människor. En poetisk odyssé i ett unikt ljudlandskap där vi
får möta osynliga varelser och höra ohörbara ljud.
Vernissage 19.11 kl. 17
Guidade visningar 23.11 kl. 17 & 15.12 kl. 12
Första rummet, Gnosjö

29.11

Traditionell julskyltning.
Klappar till de 10 första
låntagarna och julmarknad
med Kreativa Gnosjö.

Pepparkakor och lektyr
för helgernas alla tillfällen.
Julfilm med släkten eller
feelgood i soffan?

Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek

kl. 11 & 12

Succén Musik på hörnet återvänder i
Coronasäkrad kostym. Traktens musiker
bjuder på sina bästa klanger i många
olika genrer. Kom och överraskas!
Passa gärna på att fika eller
helgshoppa i Gnosjö.

Vi räknar ner till julafton
med dagliga lucköppningar.

Gnosjö bibliotek

Dubbla konserter med max 20
åhörare per gång. Fri entré men du
måste ha en biljett för att komma in.
Biljetterna släpps varje onsdag kl. 17
och hämtas på Gnosjö folkbibliotek.
Först till kvarn.

Lokalen på hörnet
Storgatan 2, Gnosjö

kl. 18

Bokcafé med jultema

Musik på hörnet

Bibblans julkalender

16.12

Skyltsöndag

Lördagar i oktober

1-24.12

kl. 14-17

10.9

kl. 15.15-16:15

Bokklubb 10-12 år

5.10 & 16.11

kl. 17

Konstbokcirkeln

Gillar du att läsa? Vill du träffa fler
med samma intresse? Kom med i
Bibblans bokklubb för dig 10–12
år. Vi diskuterar favoritböcker,
ni får nya tips på böcker
som finns att låna och ni får
möjlighet att önska vilka böcker
som biblioteket bör köpa in.
Biblioteket bjuder på mellanmål.
På den första träffen bestämmer
vi tillsammans vad vi ska döpa vår
bokklubb till.
Höstens datum är: 10.9, 8.10, 5.11 & 3.12.

Under hösten startar vi upp en ny
bokcirkel inriktad på konstböcker.
Vi ses över en fika för att botanisera
bland nya konstböcker från
Kulturrådets #garanteratbraböcker
och väljer vilken vi vill läsa inför nästa
träff.

Konstbokcirkeln är öppen för alla
som är nyfikna på konst och böcker.
Här finns en spännande värld att
kliva in i, och tillsammans med andra
nyfikna utforskar vi den!
Höstens datum är: 5.10 & 16.11.

Gnosjö bibliotek

Gnosjö bibliotek
Sista måndagen

kl. 17

Bokcirkeln På lingonröda tuvor
På lingonröda tuvor, djupt inne i de
småländska skogarna, träffas bokcirkeln
den sista måndagen varje månad för att
diskutera månadens bok. Under hösten
läser vi litteratur på temat SKOG. Vi börjar i
skogen som tempel och tar oss sedan förbi
altaret ner i det djupa mörker som finns där
under och lurar i skuggorna. Vad betyder
egentligen skogen för människan och hur
porträtteras det i litteraturen?
Ingen föranmälan behövs, fråga
bibliotekspersonalen vilken månadens bok
är, och kom sedan förbi sista måndagen

Gnosjö bibliotek

nästa månad för att dela dina tankar och
en kopp kaffe med oss. Höstens datum är:
31.8, 28.9, 26.10 och 30.11.

ADRESS
Gnosjö kultur och bibliotek

Hilllerstorp bibliotek

Åsenhöga bibliotek

Storgatan 8, Gnosjö

Kävsjövägen 4, Hillerstorp

Gökvägen 10, Åsenhöga

Kävsjövägen 4, Hillerstorp

Tfn: 0370-33 33 38

Tfn: 0370-33 11 38
www.gnosjo.se/bibliotek
www.instagram.com/gnosjokb
www.facebook.com/gnosjobibliotek

Med reservation för ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar därför
varje programpunkt efter rådande omständigheter för att kunna erbjuda trygga kulturupplevelser.
Kontakta oss om du vill veta mer om vårt förebyggande arbete.

