GNOSJÖ KULTUR OCH BIBLIOTEK
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Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i mars & april:

30.3

kl. 10-16

6.4

kl. 11

Påskpysselpåse

Boktips och fika i Hillerstorp

Vill du ha något att pyssla med till påsk? På Gnosjö bibliotek
kan du hämta en pysselpåse med lite blandat pyssel. Allt
du behöver ha hemma är sax, lim och färgpennor, allt annat
finns i påsen du får på biblioteket. Evenemanget sker i
samarbete med ABF.

Vill du ha boktips inför påsklovet? Kom till Hillerstorps
bibliotek där bibliotekspersonalen tipsar om nya böcker för
barn 6–12 år. Evenemanget hålls utomhus och vi träffas vid
ingången till Hillerangen. Tänk på kläder efter väder! Under
tipsandet fikar vi och ni får gärna ge era bästa boktips till
oss.
Hillerstorp bibliotek

Gnosjö bibliotek
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Tisdag & torsdag

Digitala timmen

kl. 14-15

Biblioteket erbjuder digital hjälp på distans två timmar
i veckan, tisdagar och torsdagar kl. 14-15. Personal är
tillgänglig för telefon och videosamtal, drop-in eller boka
tid, du väljer själv. För tidsbokning ring 0370-33 11 38 eller
skicka e-post till biblioteket@gnosjo.se, skriv ”Digital hjälp” i
ämnesraden.

8.4

Prova på poesi och kreativt skrivande:
våga drömma!

kl. 17

Vill du bli bättre på att uttrycka dina tankar och känslor
genom poesi och kreativt skrivande? I den här workshopen
går vi på ett lekfullt sätt igenom olika stilgrepp och
utforskar temat utopier och drömmar. Workshopen sker
digitalt via Zoom. För dig 13–25 år. Anmälan: sker till
kultur@gnosjo.se, skriv ”Våga drömma” i ämnesraden.

Gnosjö kultur & bibliotek arrangerar i april:
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T.o.m. 29.4

29.4-30.4

The Spirit of Gnosjö

Fira Dansens dag med oss!

Första rummet öppnar igen! Den portugisiska konstnären
Rui Mourão gör en djupdykning i upplevelsen och
betydelsen av Gnosjöandan, både som personligt och
kollektivt fenomen i projektet Distancio. Projektet är ett
samarbete med Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län, Gnosjö kommun, Jönköpings
kommun och projektet DANSSpår bjuder in till ett digitalt
firande av Dansens dag från DANSSpårs YouTube-kanal!

Första rummet, Gnosjö

Extended, Helena Franzén. Foto: Håkan

27.4

Live från dansresidens i Gnosjö

kl. 17

Gnosjöandan tolkas av en Sveriges främsta koreografer.
Det blir ett spännande samtal om dans och Gnosjöandan
tillsammans med koreografen Helena Franzén och
filmaren Håkan Jelk som under tre veckor har residens
i Gnosjö. Livesändningen finnes på www.facebook.se/
gnosjobibliotek.

Bokcirkeln På lingonröda tuvor
Bibliotekets bokcirkel På lingonröda tuvor diskuterar digitalt
på www.bokcirklar.se/bokcirklar/pa-lingonroda-tuvor/.
Vårens bokcirkel kommer att läsa böcker på vårens tema
utopier. Ny bok sista måndagen varje månad!
Anmäl ditt intresse till emil.svensson@gnosjo.se, skriv ”På
lingonröda tuvor” i ämnesraden.
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www.instagram.com/gnosjokb
www.facebook.com/
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