Digitalt

Ta gärna med egen dator. Drop-in.
Fyrens bibliotek sön 12/1, 9/2 och 1/3 kl 11-14
Åsa bibliotek lör 1/2 kl 11-14
Onsala bibliotek tis 18/2 och 31/3 kl 12-14
Kullaviks bibliotek lör 22/2 11-14, mån 25/5 14-16
Frillesås bibliotek mån 27/4 kl 14-16
Fjärås bibliotek mån 2/3 och 11/5 kl 12-14
Samarr: Hallands Släktforskarförening.

23-29/3
ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka för
ökad digital delaktighet. Under veckan kommer flera aktiviteter att äga rum på biblioteken i syfte att inspirera och
sprida kunskap om digital teknikanvändning.
Se separat program.
Plats: Alla bibliotek i Kungsbacka

Söndag 10/5 kl 12-15
Måndag 27/4 kl 18.30

Kalle Lind om
Hasse Alfredson

I den första heltäckande biografin om
Hasse Alfredson ger Kalle Lind en delvis ny bild av en av
våra mest älskade underhållare och visar vilken enorm
betydelse han har haft för svensk kultur.
Kalle Lind är författare och programledare, känd från SVT:s
På spåret och den omtyckta podcasten Snedtänkt.
Passa på att köpa boken och få den signerad av Kalle Lind,
endast kortbetalning.
”Berätta mera!” Efteråt hålls ett kort samtal på scen med
Kalle Lind om berättandets kraft.
Författarbesöket och samtalet efteråt spelas in av Ordet är
ditt Podcast.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget
29/4 kl 15-20 och 7/5 kl 15-20

Hemester

Berättarworkshop –
Skriv ditt liv!

Självbiografiskt skrivande, hur gör man?
Vad händer med våra minnen och livsberättelser när vi skriver
dem? Prova på att skriva ditt liv under en kreativ workshop.
Kanske får du en idé till början på boken om ditt liv.
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren, Snäckan
11/5-16/5

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan anordnas av kommunerna tillsammans
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
frivilligorganisationer och länsstyrelser. Målet är att fler av
våra invånare ska ha reflekterat över hur de kan lösa vardagen
vid en samhällsstörning eller kris, att fler ska skaffa sig bättre
hemberedskap och få kännedom om våra lokala risker.
Se kungsbacka.se för program.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Onsdagar 8/1-27/5 drop-in kl 11.30-12.30

Digital hjälp och vägledning

Känner du dig osäker på ny teknik? Ta med din surfplatta,
dator eller smarta telefon så visar vi hur det funkar och
hjälper dig att lösa enklare tekniska problem.
Plats: Fyrens bibliotek, Digitala hörnan,
vid körsbärsbordet.

Lördag 16/5 kl 11-13

Majmarknad

Lämna in ditt överskott av plantor till växtmarknaden
utanför Fyren. Köp sedan nya växter och förnya din
odling. Inlämning av växter kl 10-11.
Samarr: Kungsbacka Trädgårdsvänner.
Plats: Utanför kulturhuset Fyren
Onsdag 3/6 kl 15-20

Trädgårdsböcker för barn & vuxna

Kungsbacka Trädgårdsvänner åker med biblioteksbussen.
Plats: Biblioteksbussen på hela turen med start
15.15 Halla till Vallda Målvägen 18.45.

Lördag 16/5 kl 10-14

Kungsbacka turistinformation ger tips om nära utflyktsmål.
Plats: Biblioteksbussen på hela turen
29/4 15.00 Släp, Ekenäs till 18.45 Vallda Målvägen.
7/5 14.50 Grundens förskola till 19.10 Gräppås, Tjäderkullev.

Stora Bokbytaredagen!

Tips, mingel och samtal

Bokcirklar

Språk

Torsdagar 6/2, 5/3 och 2/4 kl 11

Närbibliotekens bokcirklar

Språkcafé på Fyrens bibliotek

Boktips till kaffet

Vi presenterar nya böcker, gamla favoriter och glömda
guldkorn. Kaffe och kaka ingår.
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren, Snäckan

Bokmingel med snittar och bubbel

Vi tipsar om våra favoritböcker. Ta gärna med egna tips.
Åsa bibliotek tor 5/3 kl 19
Frillesås bibliotek mån 9/3 kl 18

Samtala om livet –
Biblioterapiträffar

Vi läser och samtalar kring en text
utifrån ett tema. Onsdagar kl 18.
29/1 ”När ska ni ha barn då?” Barnfri eller barnlös?
4/3 Storasyster - lillebror livet ut? Vilka roller får
vi i syskonskaran?
1/4 Jakten på lycka - är insidan alltid bättre än utsidan?
6/5 När är vi vuxna i relation till våra föräldrar?
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren,
6 Kungen

Kom till biblioteket med din egen bok och välj en annan från
vårt bokbytarbord.
Plats: Åsa Bibliotek, Kullaviks bibliotek

Prata böcker med oss över en kopp kaffe på biblioteken i:
Fjärås tis 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5 kl 18
Åsa tis 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5 kl 18
Frillesås tor 30/1, 27/2, 26/3, 23/4 kl 17.30-19
Kullavik ons 29/1, 26/2, 25/3, 22/4 kl 16
Onsala ons 12/2, 11/3, 8/4, 6/5 kl 15
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se

Bokcirkla online!

Gå in på bokcirklar.se och sök upp Kungsbacka läser.
3/2-3/4 läser och diskuterar vi Jag for ner till bror av Karin
Smirnoff. Bokcirkeln avslutas med besök av författaren
på kulturhuset Fyren den 2/4 kl 18.30.
Måndag 6/4 kl 18

Poesicirkel

Vi läser och pratar om diktsamlingen
I rörelse av Athena Farrokhzad.
Författaren kommer till Berättarbaren på Kullaviks bibliotek
15/4 kl 18.30.
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren,7 Kungen

Nyanlända och Kungsbackabor träffas över en fika och
pratar på lätt svenska. Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.
Tisdagar 7/1-16/6 drop-in 16-17.30
Söndag 15/3 13-14.30

Språkcafé på Åsa Bibliotek
Måndagar 10/2-30/3 kl 17-18.30
Samarr: Studiefrämjandet

Konversationstyska Tala tyska med andra.
Torsdagar 9/1-14/5 kl 18-20 (ej 9/4 och 30/4)
Plats: Kulturhuset Fyren, körsbärsbordet

Med reservation för eventuella ändringar. Se även evenemangskalendern på kungsbacka.se för senast uppdaterade evenemang.

bibliotek.kungsbacka.se
0300-83 80 20

Foto: Fredrik Skogkvist (Anna Takanen), Carla Orrego Veliz (Athena Farrokhzad), Kajsa Göransson (Ingrid Carlberg), Gabriel Liljevall (Kalle Lind), Johan Gunséus (Karin Smirnoff), Emelie Asplund (Lydia Sandgren)

Släktforskarhjälp

HÄNDER PÅ

BIBLIOTEKEN
I KUNGSBACKA
VÅREN 2020

Fredag 24/1 kl 15-20

Onsdag 5/2 kl 18.30

Stödjer eller hjälper du någon som har funktionsvariation
eller sjukdom? Anhörigkonsulent Boel Forsberg berättar om
möjligheten till anhörigstöd.
Plats: Biblioteksbussen på hela turen med start 15.10
Kolla, Solstensvägen till 18.20 Tölö ängar, Havtornsvägen.

Frivillig barnlöshet, eller barnfrihet, är en fråga som upprör
och engagerar. Varför väljer man att inte skaffa barn? Vilket
utrymme finns i vårt samhälle för den som är barnfri?

Anhörigstöd

Måndag 27/1 kl 17.30-19

Boktipsarkväll

Berättarbaren –
Frivillig barnlöshet

Berättare: Kristina Engwall, docent i historia och författare
till Frivillig barnlöshet, en bok om barnfrihet.

För förskolans pedagoger och alla andra intresserade.
Vi tipsar om böcker för barn 1-6 år.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Berättare: Cecilia Suhaid Gustafsson, är konstnärlig ledare på
Atalante och driver produktionsbolaget GoldDigger Productions. Hon har valt ett liv utan egna barn.
Plats: Kulturhuset Fyren, Café Trubaduren

Tisdag 28/1 drop-in kl 16-17.30

Torsdag 6/2 kl 18-19 – Föredrag

Vi stickar och språkar tillsammans med våra nyanlända
Kungsbackabor. Byt eller skänk bort restgarner och stickor,
max 5 st. Vi bjuder på fika.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

En föreläsning om tryckta bilder och deras spridning av
konstnär Nina Bondeson.
Plats: Kulturhuset Fyren, Snäckan

Stickcafé med språkcafé

Till alla hushåll!

Tisdag 11/2 kl 15-17.30

Makerspace

Lördag 1/2 kl 12-14

Fröbytardag

Byt ut ditt överskott av fröer mot nya spännande sorter.
Inlämning av fröer sker kl 11-11.30.
Samarr: Kungsbacka Trädgårdsvänner.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget
Tisdag 4/2 kl 18.30

Ingrid Carlberg om Nobel

Vem var den gåtfulle Alfred
Nobel? Hur blev den fattige
Stockholmspojken en av Europas rikaste män?
Och varför stormade det kring hans beslut att
instifta Nobelprisen? Författaren och journalisten Ingrid Carlberg ger en ny och fascinerande bild av en av världens mest kända svenskar.
2012 tog hon emot Augustpriset för sin bok om
Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och
väntar på dig, och i år nominerades hon för
tredje gången.

”Berätta mera!” Efteråt hålls ett kort samtal på
scen med Ingrid Carlberg om berättandets
kraft. Om hur man hittar en berättelse och hur vi
gör för att berätta den.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Ta med hela familjen och testa på Blue-bot,
Osmo och Little bits.
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Plats: Kulturhuset Fyren, Kungen och Snäckan
Måndag 17/2 kl 18.30 – Föredrag

Kungsbacka – här växer framtiden!

Det byggs på många platser i kommunen. För att Kungsbacka
med omnejd ska utvecklas på ett hållbart sätt finns många
aspekter att ta hänsyn till. Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, ger en samlad bild av nybyggnationen.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Fredagar 7/2, 6/3, 3/4, 15/5 kl 14-15
Vi hälsar alla nya och gamla talboksläsare välkomna på
boktips och bokprat!
Plats: Kulturhuset Fyren, Kungen
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Berättarbaren –
Havet på liv och död

Havet, en plats för storm, dramatik och liv.
En plats för drömmar och kärlek. Men under ytan lurar plasten, och snart riskerar havet att innehålla mer plast än fisk.

Lördag 7/3 kl 12-13.30
Författarsamtal och workshop.

Bli en zombieöverlevnadsexpert!

Hur redo är du för zombieapokalypsen? Claes Tovetjärn
berättar vad du behöver tänka på. Om du är förberedd på
		
zombieattack - då klarar du det mesta!
		
Ett program för hela familjen.
		
Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
		
Plats: Kulturhuset Fyren, Snäckan

Berättare: Annika Rockström, skribent, illustratör och författare till boken Teckna och måla havets djur. Hon är muntlig
berättare och berättar helst om havet.

Berättare: Maria Friberg, foto- och videokonstnär som arbetar
med teman kring makt, maskulinitet och människans relation
till naturen. Har bland annat jobbat med plast i natur och hav.
Plats: Kulturhuset Fyren, Café Trubaduren
Måndag 16/3 kl 18 – Föredrag

Extremt väder

Lördag 7/3 drop-in kl 13-15
Samhällsinformation

Martin Hedberg är meteorolog och aktuell med boken
Extremt väder. Han har tidigare arbetat på SVT och
är specialiserad på extremväder och förändringar i
vädersystemen. I detta föredrag berättar han om
varför och hur klimat- och ekosystem förändras.
Samarr: Naturskyddsföreningen.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Bli krisberedd!

Vad kan du som vuxen göra för att vara förberedd om det
uppstår en samhällskris? Träffa Kungsbacka kommuns
specialister på krisberedskap och få tips.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget
Söndag 8/3 kl 11.30-14.30

Internationella kvinnodagen

Tema: Kvinnor som arbetar nationellt/
internationellt för klimatet. Föredrag av bland
andra Emma Sundh, en av författarna till boken
Gör skillnad och grundare av Klimatklubben.se,
berättar hur vi kan leva klimatsmart och påverka
framtiden. Musik med Trio Femme.
Samarr: Kungsbacka FN-förening.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

		

		

Måndag 30/3 kl 18.30 – Föredrag

Klimatet och omställningen

		
Vår klimatpåverkan ökar. En stor och snabb omställning av
vårt sätt att leva och producera är nödvändig, menar Staffan Laestadius, som
berättar om hur han anser att en sådan process kan – och måste – gå till.
Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, senior
rådgivare i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och författare till
boken Klimatet och omställningen. Samarr: Folkuniversitetet.
Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget

Teaternytt

Kungsbacka teater presenterar kommande program.
Plats: Biblioteksbussen på hela turen
9/3 15.05 Vallda församlingshem till 18.50 Håbergsvägen.
10/3 15.15 Kållasgårdsg/Smeag. till 19.00 Alafors, Storåv.
Torsdag 2/4 kl 18.30 – Författarbesök

Karin Smirnoff

Naturum älskar småkryp

Talboksträffar

Mars en klimatmånad

9/3 kl 15-20 och 10/3 kl 15-20

Onsdag 5/2 kl 15-20

Naturum åker med biblioteksbussen och har med sig
sina bästa kompisar: kryp, insekter och kanske någon
spindel. Från land eller vatten. Kom och träffa dem och
lär dig något som du kanske inte visste.
Plats: Biblioteksbussen på hela turen med start 15.00
Släp, Ekenäs till 18.45 Vallda, Målvägen.

Onsdag 11/3 kl 18.30

		

Karin Smirnoff debuterade med
Jag for ner till bror, första delen i
hennes originella och hyllade
familjehistoria. Nu kommer den
tredje delen Sen for jag hem.
Karin Smirnoff berättar om hur hon
mejslar fram sin egenartade prosa och
skapade de oförglömliga karaktärerna
Jana Kippo och hennes tvillingbror Bror.

		
Lydia Sandgren, psykolog
		
och bosatt i Göteborg,
inleder kvällen med att presentera sin
debutroman Samlade verk.
Samarr: Forum för poesi och prosa.
Plats: Kulturhuset Fyren, Snäckan
14/4-19/4

Kampanjvecka Hela Halland läser

Vi slår ett slag för författaren Anna Takanens bok Sörjen som
blev. Håll utkik efter aktiviteter den här veckan!
Plats: Samtliga bibliotek
3

Onsdag 15/4 kl 18.30

Berättarbaren –
Liv och poesi

Athena Farrokhzad om hur liv och poesi går ihop,
poesins kraft och litteraturens roll.

Berättare: Athena Farrokhzad är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker och lärare på Biskops-Arnös
författarskola. 2013 gav hon ut Vitsvit, som blivit teater
och översatts till många språk. Hennes tredje diktsamling,
I rörelse, kom ut 2019.
Plats: Kullaviks bibliotek

Torsdag 16/4 kl 18 – Författarbesök
Hela Halland läser

Anna Takanen

Författarafton med Anna Takanen, från Kungsbacka, som har 		
arbetat som både skådespelare och regissör under många år.
I höstas kom debutromanen Sörjen som blev.
Där berättar hon om sin
pappa som kom till
Sverige som fyraårigt
krigsbarn och om 		
hur krig påverkar en hel
familj i generationer.
Samarr: Region Halland
Plats: Kulturhuset Fyren,
Kulturtorget
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Torsdag 23/4 kl 12-20

Boklotteri

Vi uppmärksammar världsbokdagen.
Plats: Åsa Bibliotek, Kullaviks bibliotek
Torsdag 23/4 kl 18.30 – Föredrag

Ingalill Mosander

I 20 års tid bänkade sig uppemot
800 000 tittare för att följa
Ingalill Mosanders boktips i
SVT:s Go’kväll. 2006 utnämndes
hon till ”Sveriges mäktigaste
journalist i bokbranschen”.
Nu firar Ingalill Mosander
Världsbokdagen med att
tipsa om de bästa nya böckerna
och berätta om kända författare
hon mött under sin långa karriär.
Plats: Kulturhuset
Fyren, Kulturtorget

Ordet är ditt – bibliotekets
satsning på muntligt berättande
Lyssna på podden:
soundcloud.com/ordetarditt
Samarr: Kulturrådet, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan
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