Övriga arrangemang

Kalendarium

13/9 12-16 Skriv dina minnen.
Skrivarworkshop med skrivpedagogen Mina Widding. Kom igång
med ditt självbiografiska skrivande. Tillsammans med dina
kursdeltagare får du verktyg att på ett kravlöst och lustfyllt sätt
skriva ner dina minnen. Inga förkunskaper eller tidigare
erfarenheter av att skriva behövs!

September

5/10 19.00 Författarbesök: Tove Alsterdal
Aktuell med bl.a. thrillern Vänd dig inte om.
Nordmalings resecentrum

Dag Tid
3/9

14.00 Snäll Manuel. Barnteater

5/9

18.30 Våld i nära relationer. Föreläsning

6/9

17-19 Sångsvenska & Läslust. Uppstart.

Hösten 2016

10/9 13.00 Här dräller det av drällar. Vernissage (10/9-21/10)
13/9 12-16 Skriv dina minnen. Skrivarworkshop

Tove Alsterdal

19/9 19.00 EPA-träff

Språkcafé tisdagar-torsdagar 15-18
Kom och språka över en kopp kaffe! Alla är välkomna, oavsett
kunskaper i svenska. Samarbete med Svenska Kyrkan.
Biblioteket

24/9 14.00 Oknyttsförvaltningen. Barnteater

Sångsvenska & Läslust tisdagar 17-19
Lär dig svenska tillsammans med hjälp av sång, musik och boktips
- ett roligt och effektivt sätt att träna uttal och språkmelodi! Alla är
välkomna, oavsett kunskaper i svenska. Biblioteket i samarbete
med Musikskolan och skolan. Det bjuds på fika!

10/10 18.30 Aino Trosells ”Helmers vals”. Författarbesök

Oktober
5/10 19.00 Tove Alsterdal. Författarbesök på Resecentrum

14/10 19.00 Bildmakarna. Teater
15/10 15.00 FinnPål. Berättarföreställning

Babybokprat fredagar jämna veckor 10 -10.15
med barnbibliotekarie Helena Andersson. För bebisar ca 4-10
månader. Uppehåll 21/10. Öppna förskolan

16/10 15.00 Stråkkonsert. Norrlandsoperan

Foto: Annika Marklund

17/10 19.00 Textilworkshop: Återvinn din gamla t-shirt

Snäll Manuel
Profilteatern

24/10 18.30 300 mil i kajak genom orörd vildmark. Föreläsning
Sagostunder onsdagar jämna veckor med start 21/9
med Ann Cathrin Eriksson Hedlund

29/10 14.00 Vem är var? Barnteater

Nordmalings biblioteks öppettider:

31/10 18-20 Skräckvandring Höstlovskul för äldre barn

Mån
Tis-ons-tor
Fre-lör

11-16 och 18-20
11-16
11-14

Kontakt:
Tel: 0930-141 75
Mejl: biblioteket@nordmaling.se
Besöksadress: Kungsvägen 31
914 32 Nordmaling

31/10 13-15 Spökvandring Höstlovskul för yngre barn

November
3/11 19.00 Trans(e)icon. Dansföreställning

Aino Trosell

12/11 13.00 Stefan Markström. Vernissage (12/11 -13/1)
12/11 14.00 Drömmer jag? Barndansföreställning
14/11 19.00 Kura skymning. Högläsning för vuxna
21/11 19.00 Konsert med Kristina Issa. Norrlandsoperan
28/11 19.00 Tatueringskväll

Biljetter:
Släpps en vecka innan arrangemang. Gratis. Hämtas eller
reserveras på Nordmalings bibliotek. Undantag:
Berättarföreställningen FinnPål.

December
5/12 19.00 Berättarcafé. Marianne Folkedotter
12/12 19.00 Huset KF i Klöse. Årets Kulturstipendiat

Lokal:
Alla arrangemang håller till i bibliotekets lokal ”Burspråket”,
rummet längst in i biblioteket, om inget annat framgår vid
informationen om respektive arrangemang.

Foto: Cato Lein

Barnlördagar

olika personligheter är att de är förenade genom den traumatiska
upplevelse, som ett medberoende innebär.
Oasen

3/9 14.00 Snäll Manuel
Profilteatern. 4 - 7 år
Snäll Manuel är en berättelse om en ovanligt snäll Manuel, om
krångliga getter och ett förvånansvärt talangfullt lamm.

16/10 15.00 Stråkkonsert
Norrlandsoperan
Åtta stråkmusiker ur Norrlandsoperans orkester spelar
Mendelssohns underbara oktett.
Oasen

24/9 14.00 Oknyttsförvaltningen
Skuggteatern. 4-7 år
Händer det konstiga saker? Finns det spår av skrömt, oknytt,
tomtar, vittror eller småfolk? Oknyttsförvaltningen gör en grundlig
och lekfull besiktning.

3/11 19.00 Trans(e)icon
Danskompaniet SOMOS
Hur gestaltas andlig kraft genom dans? Var möts klubbvärldens
repetitiva form med traditionell transteknik? Den svensk-kubanska
dansgruppens fyra dansare låter afrokubansk traditionell dans
möta hiphop, house och popping. Föreställningen arrangeras
tillsammans med Nordmalings musik- och teaterförening. Oasen

29/10 14.00 Vem är var?
Ögonblicksteatern. 3-5 år
Utifrån Stina Wirséns bok och med hjälp av vardagsrekvisita lockas
barnen till skapande och lek. Föreställningen inbjuder också till
funderingar kring hem och familj.
12/11 14.00 Drömmer jag?
aliEn dance company. 3-9 år
Iförda pyjamas och kuddar i högsta hugg dansas drömmar om djur,
yrken och sporter. Finns det omöjliga drömmar och vad händer om
mardrömmen blir verklighet?
Oasen

21/11 19.00 Konsert med Kristina Issa
Norrlandsoperan
Kristina Issa är från Syrien men har vuxit upp i Sverige. Hon är
låtskrivare, harpist, pianist och sångerska. Många låtar och texter
handlar om historier från Syrien, berättelser om människor som
kommit till Sverige och deras minnen och längtan. Musiken
blandas med videokonstnären Donovan von Martens vars konst
projiceras live på såväl musiker och projektionsduk under hela
konserten.
Oasen

Höstlovskul
Äntligen måndag
31/10 13-15 Spökvandring 7 år och uppåt
31/10 18-20 Skräckvandring 10 år och uppåt
Följ med på en spännande och läskig spökvandring i källaren och
lyssna på gastkramande spökhistorier.
Samling i biblioteket

Scenkonst

15/10 15.00 FinnPål
Västerbottensteatern
FinnPål är en berättarföreställning med Greger Ottosson. Hur
kunde en människa på sjuttonhundratalet åstadkomma detta med
bara yxan och kniven till hjälp? Och hur stark och arbetsam var
inte hustrun Karin som med småbarn på armen följde sin man ut i
ödemarken? Följ med tillbaka till sjuttonhundratalets Västerbotten
och lyssna till historien om FinnPål, vars far kom som flykting från
Finland under den period som kallas ” stora ofreden.”
Rundviks Folkets Hus
OBS! Biljett: 150 :-. Hämtas ut på plats en halvtimme innan
föreställning.
14/10 19.00 Bildmakarna
Västerbottensteatern
Bildmakarna är ett psykologiskt drama som är skriven av länets
egen Per Olov Enquist. Selma Lagerlöfs far var gravt alkoholiserad
och pjäsen visar hur denna smärtsamma och skuldfyllda relation till
fadern finns som en drivkraft i skapandet. Dolt för pjäsens väldigt

5/9 18.30 Våld i nära relationer.
Åsa Lidén
Åsa Lidén, ordförande i Nätverk för kvinnor, NFK, besöker
biblioteket och föreläser kring våld i nära relationer.
19/9 19.00 EPA-träff
EPA-träff utanför bibliotekets huvudingång klockan 19.00. Alla som
är intresserade av att bygga, fixa och köra EPA kan komma och
träffa likasinnade. Vi bjuder på varmkorv och dricka. Tävling om
finaste EPA:n! Från ca 13 år.
10/10 18.30 Aino Trosells ”Helmers vals” Författarbesök. ABF
Aino Trosell berättar om sin nya bok som har kopplingar till hennes
egen far som levde under hela nittonhundratalet.
17/10 19.00 Textilworkshop: Återvinn din gamla t-shirt
Västerbottens museum, hemslöjdskonsulenten
24/10 18.30 300 mil i kajak genom orörd vildmark i Kanada
och Alaska
Petra Westermark
Petra Westermark paddlade sommaren 2015 kajak längs
Yukonfloden. Berättelsen rymmer en genuin naturupplevelse, nära
möten med djurliv och människor som lever vid floden samt idén
att med enkla medel skapa sig en bra tillvaro.

14/11 19.00 Kura skymning
Nordiska biblioteksveckan
Årets tema är ”Framtiden i Norden”. Kom och lyssna på högläsning
av boken Vannets vokter skriven av den finska författaren Emmi
Itärenta – en framtidsdystopi där stora delar av Norden, till följd av
en våldsam klimatkatastrof, ligger under vatten.
28/11 19.00 Tatueringskväll
Är du intresserad av tatueringskonst? Kom och träffa Rebecka
Jonasson från tatueringsstudion Black Raven i Nordmaling på en
spännande kväll.
5/12 19.00 Berättarcafé
Västerbottens museum
Nordmaling är Årets Berättarkommun 2016 och det firar vi med
berättelser av alla dess slag! På ett Berättarcafé får alla komma till
tals, eller bara lyssna. Berättelser som antingen är helt sanna eller
bara delvis. Vi delar med oss av våra berättelser med hjälp av
berättarantikvarie Marianne Folkedotter från Västerbottens
museum.
12/12 19.00 Huset KF i Klöse
Kulturföreningen Huset i Klöse, som är Nordmalings
kulturstipendiat 2016 med motiveringen, ”För ett ungt och
nyskapande kulturcentrum för konst, musik, installationer och
festivaler och för etableringen av ett nätverk för unga filmare,
konstnärer och kulturutövare i glesbygden ”, berättar om sin
verksamhet.

Utställningar

10/9 -21/10 Här dräller det av drällar
Vernissage 10/9 13.00
18 vävare från Västerbotten ställer ut på temat ”dräll” med färgerna
blått och grönt samt en egen tilläggsfärg, vilket har resulterat i
många olika varianter och föremål i väv.
12/11-13/1 Stefan Markström.
Vernissage 12/11 13.00
Stefan Markström är Nordmalings kulturstipendiat 2016 med
motiveringen: ”För ett konstnärskap med basen i Olofsfors, ett
sökande efter intressanta krockar gällande estetik och hantverk och
en ateljé med öppen dörr.”

