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Kultur för hälsa
Kulturens betydelse för hälsa är högaktuell idag under  
rådande pandemi med bland annat isolering och ångest.  
Det är därför ännu viktigare med tillgång till kultur i 
olika former. Vad vill du ta del av i Kulturhuset Möbeln?

Teater eller musik?
Under hösten har en ny serie i samarbete med Tierps  
Riks teater  förening premiär: Onsdagsteater som bjuder på 
jazz, chanson, standup och sketcher. Läs mer på sista sidan  
i den här broschyren och i kalendariet. 

Vi tipsar också om två konserter: Fönsterspringan,  
där Daniel Östersjö sjunger Elsie Johanssons texter, och  
A Tribute to Nina Simone med Viktoria Tolstoy, Karin  
Hammar och Ida Sand på scenen.

Litteratur i alla former 
Elin Boardy, Ulrika Knutsson, Simon Häggström, Anna 
Liljemalm, Bo Persson och några andra författare besöker 
Kulturhuset Möbeln. Skönlitteratur, facklitteratur, deckare 
och biografi, 1920-talet och 2000-talet, världens dåtid och 
framtid – hösten bjuder på litteratur i olika former. 

Få ett nytt perspektiv på pandemier genom ett samtal 
med Martin Holmberg, infektionsläkare och författaren  
till boken Pandemier och epidemier och få prepptips från 
Niklas Kämpargård, författaren till Krishandboken.

Hitta i broschyren
I kalendariet ser du alla evenemang i Kulturhuset Möbeln. 
Under Kulturprogram i Tierps kommun är aktiviteter på 
andra platser i Tierps kommun samlade och kommande  
utställningar finns under konst. Missa inte aktiviteter för 
barn och unga som har sin egen plats i broschyren.

Alla aktiviteter följer Folkhälsomyndighetens aktuella råd  
och kan därför komma att ändras med kort varsel. Detta 
gäller även antalet deltagare så glöm inte att boka plats.  
För mera information kontakta kultur-fritid@tierp.se och 
följ Kulturhuset Möbelns facebooksida @kulturhusetmobeln 
för aktuell information.

Omslag: 1. Daniel Lemma/Foto: Kristin Lidell. 2. Mammas av Liisa Hietanen/Foto: Marjaana Malkamäki. 
3. Bakverk/Foto: Jennifer Drotz Ruhn. 4. Ylva Hällen/Foto: Peter Hagström. 5. Foto: Erik Abel. 6. Play 3.0/Foto: Klara G.

mailto:kultur-fritid@tierp.se
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Välkommen till Kulturhuset Möbeln!
I Kulturhuset Möbeln kan du bland annat se konst, låna böcker på biblio-
teket, gå på föreläsningar eller teater. I café-delen kan du studera, träffa 
vänner och fika. Eller varför inte läsa en tidning i väntan på nästa tåg?  
Här sjuder det av verksamhet för barn och unga och kommunens kultur 
och lokala historia är närvarande i Tierpsrummet.

Hyra lokal
En konsert, konferens eller annat event? I Humlesalen ryms 800 personer 
och är utrustad med teknik och scen. Om du behöver en mindre lokal för 
t.ex. ett föreningsmöte finns alternativa rum. Vi hjälper dig gärna. Kontakta 
lokalbokningen på info@lokalbokningen.se eller gå in på ibgo.tierp.se 

Vad finns i Kulturhuset Möbeln?
Här hittar du bland annat biblioteket, konsthallen, kulturskolan, fritids-
gården, fritidsklubben, boulehall, lärcentrum.

Öppettider
Måndag-torsdag kl 8.30-19, fredag kl 8.30-16, lördag kl 10-14.
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Vernissage:
Villagers av  
Liisa Hietanen
Lördag 29 augusti kl 12
I utställningen Villagers undersöker Liisa  
Hietanen lokaliteten och dess innebörd.  
Välkommen på vernissage och invigning där 
konstnären medverkar. Läs mer under konst  
i den här broschyren.

Stickcafé
Tisdag 1 september kl 17–19
Välkommen till höstens stick- och garncafé  
på Kulturhuset Möbeln! Vi träffas i foajén,  
pratar, stickar och fikar. Kommande träffar:  
15 september, 29 september, 13 oktober,  
27 oktober, 10 november, 24 november,  
8 december.

Slöjdcafé: Täljning
Torsdag 3 september kl 17–19
Tillsammans med Janne Törnqvist från  
Grävlings Naturprodukter i Gräsö testar vi  
att tälja. Vid det sista tillfället provar vi även 
trådslöjd. Kommande träffar: 8 oktober,  
5 november, 3 december.

Stadsvandring:
När Tierp blev Tierp
Lördag 5 september kl 13–14
Följ med på en historisk vandring i Tierps  
köping tillsammans med Karl-Erik Berglin.  
Vi samlas vid Kulturhuset Möbeln.

Onsdagsteater: 
Kräftan – en  
fri jazzmusikal
Onsdag 9 september kl 18
Kräftan – inte konstig, bara annorlunda. En 
progressiv musikal med rötterna i jazz. När 
Bengt uppsöker den årliga kräftskivan i Örby 

tror gästerna att Bengt är utklädd till en jätte-
stor kräfta. Det uppdagas senare att Bengt 
förvandlats till en kräfta och plötsligt försvinner. 
Biljetter: läs mer på sista sidan i broschyren. 
Samarr: Tierps Riksteaterförening

Krishandbok med  
Niklas Kämpargård
Torsdag 10 september kl 18–19.30
Hur löser vi vardagliga utmaningar som trans-
port, matlagning, värme, vatten och sanitet 
när varken el, kranar eller toalett fungerar? 
Niklas Kämpargård, författare till Krishand
boken och Lev som en bonde – 100 sätt att 
klara sig själv delar med sig av sina kunskaper.
 

Svamputställning 
Lördag 12 september kl 10–12
Naturskyddsföreningen visar olika sorters 
svampar. Ta gärna med egna svampar och få 
hjälp med att sortera ut de ätliga. 
Arr: Naturskyddsföreningen Tierp

Stickcafé
Tisdag 15 september kl 17–19
Vi träffas i foajén, pratar, stickar och fikar.  
Följ med på guidad visning kl 17 genom  
Liisa Hietanens utställning.

Filosoficafé:
I coronans spår
Onsdag 16 september kl 17–19
Vad har pandemin blottlagt och vad har den 
gjort med oss människor, globalt och lokalt? 
Tillsammans försöker vi bena i vår gemen-
samma upplevelse av coronavirusets framfart. 
Samarr: ABF, Svenska Sällskapet för Filosofisk 
Praxis

Konst

Tierp 
100 år!

Teater

Augusti & September
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Författarsamtal:
Anna Liljemalm 
Torsdag 17 september kl 17.30–19
Nästan allt vi äter börjar med ett frö, men vi 
har utrotat en stor andel av världens grödor. I 
boken Frö går journalisten Anna Liljemalm och 
fotografen Erik Abel på jakt efter framtidens 
mat bland annat i Sverige, Nepal och Kenya. 
Det här är berättelsen om global matsäkerhet.

Författarsamtal: 
Simon Häggström
Tisdag 22 september kl 18–19
Simon Häggström, författare och 
kriminalinspektör, berättar om sin senaste  
roman I skuggan av sektor 5, den andra fri-
stående delen om människohandelsgruppen. 
Tidigare har han skrivit två uppmärksammade 
fackböcker om den undre världen, Skuggans lag 
(2016) och Nattstad (2017). En del av Litteratur-
karusellen. Samarr: Regionbibliotek Uppsala

Funkistorsdag
Torsdag 24 september kl 9.30–11.30
Delta i guidad tur genom Liisa Hietanens ut-
ställning med skulptur i konsthallen och skapa 
egna verk! I höst bjuder vi in till Funkistorsda-
gar som en del av kommunens Kulturprogram 
för funktionsnedsatta. Kommande träffar:  
22 oktober, 26 november, 17 december. Se  

22/9
Simon Häggström

Litteratur

Framtids-
veckorna
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Odla äpple

tierp.se/funkiskultur för mer information.  
Följ @kivtierpskommun på Facebook!

Bäst före eller  
bra efter?
Torsdag 24 september  
kl 17.30–19
Den vanligaste orsaken till att vi slänger mat 
där bäst före-datumet har passerat är att vi är 
rädda för att bli sjuka. Men vad betyder märk-
ningen? SLU-forskaren Sofia Boqvist reder ut 
begreppen och svarar på frågorna du alltid velat 
ställa. Läs mer på tierp.se/framtids veckorna
Samarr: Folkuniversitet

Stickcafé
Tisdag 29 september kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar.

Odla äpple  
i din trädgård
Onsdag 30 september  
kl 17.30–19
Jasmine Waara, trädgårdsmästare och  
bloggare (@Trädgårdstrollet) ger sina bästa 
tips för hur du kan sköta ditt äppelträd för att 
få den bästa skörden. Smaka olika äppel-
sorterna och fika med äpplepaj! Läs mer på 
tierp.se/framtidsveckorna
Samarr: Trädgårdsföreningen Norduppland

Framtids-
veckorna

http://tierp.se/funkiskultur
http://tierp.se/framtidsveckorna
http://tierp.se/framtidsveckorna
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Fönsterspringan:
Daniel Östersjö 
sjunger 
Elsie Johansson
Tisdag 1 oktober kl 18
Ett urval av den hyllade och folkkära förfat-
taren Elsie Johanssons texter har tonsatts av 
låtskrivaren och musikern Daniel Östersjö.  
En konsert med låtar från hans nya album 
Fönsterspringan, där sångerna varvas med 
Elsies egna inläsningar. Elsie Johansson deltar 
också på scenen. Läs mer om biljetter på  
tierp.se/kulturprogram. Entré: 150 kr,  
100 kr (pensio när), 50 kr (under 18 år).

Tobbe Trollkarl
Lördag 3 oktober kl 16
Tobbe Trollkarls jubileumsföreställning 20 år i 
barnens tjänst! – en ny show för hela familjen! 
Biljetter: tobbetrollkarl.com

Säker på nätet
Tisdag 6 oktober kl 14–15.30
Workshop för seniorer. Med ut-
gångspunkt i säkert användande 
av internet går en IT-pedagog igenom  
hur du använder BankID, e-fakturor via  
nätbanken, Swish och e-handel. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Filosoficafé:
Hemkänsla
Onsdag 7 oktober kl 17–19
Hemkänsla verkar viktigt för människan. Det 
har fångats i ordspråk som “hem ljuva hem“ 
och “borta bra, men hemma bäst“. Vi “boar in 
oss“ säger vi. Men vad är det vi vill skapa då? 
Och vad är det hemkänslan ger oss? 
Samarr: ABF, Svenska Sällskapet för  
Filosofisk Praxis

Oktober

Musik

Seniorer

Konst
Virkningens värde: 
nyttigt och vackert 
eller fult och  
förkastligt?
Torsdag 8 oktober kl 18–19
Hanna Bäckström, doktorand i textilvetenskap 
vid Uppsala universitet, berättar hur attityderna 
till virkning har förändrats över tid, med fokus 
på 1800-talet. En spännande utveckling från 
ett vackert, nyttigt och modernt handarbete till 
förkastligt, fult och lättjefullt. 
Samarr: Folkuniversitet  

Slöjdcafé:
Täljning
Torsdag 8 oktober kl. 17–19
Välkomna till höstens slöjdcafé! Tillsammans 
med Janne Törnqvist från Grävlings Natur-
produkter i Gräsö testar vi att tälja.

Klädbytardag
Lördag 10 oktober kl 11–13.30
Passa på att rensa garderoben, gör några fynd 
och var klimatsmart på samma gång! Lämna 
in max 10 hela och rena plagg per person och 
få lika många klädbiljetter, som du använder 
att byta till dig andra plagg. Inlämning av kläder 
(dam-, herr- och barnkläder; ej underkläder/
badkläder) från kl 10. Plagg som blir över 
kommer skänkas till Tierps Kretsloppsservice. 
Samarr: FNföreningen i Tierp och  
Naturskyddsföreningen Tierp

Stickcafé
Tisdag 13 oktober kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar. 

http://tierp.se/kulturprogram
http://tobbetrollkarl.com
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Onsdagsteater:
Föregångerskan
Onsdag 14 oktober kl 18
Hur var det i den brinnande kam-
pen för rösträtten? Och vad har hänt på de  
här hundra åren? Med avstamp i professor  
Christina Florins forskning om fysikern Gulli 
Petrini, en stark kämpe i rösträttskampen, 
berättas här på ett spetsigt och roligt sätt 
historien om nu och då och det som händer 
däremellan. Biljetter: läs mer på sista sidan i 
broschyren. Samarr: Tierps Riksteaterförening

Rädda ett ödehus
Onsdag 14 oktober kl 17.30–19
Fascineras du av ödehus? Träffa byggnads-
vårdaren Robert Danielsson som är aktuell 
med boken Ödehus – från ruckel till pärla.  
I boken berättar han om de som har rustat  
hus som ansetts vara bortom all räddning. 
Robert svarar på frågor om vilka regler och 
lagar som gäller.

Författarsamtal:
Kristina Tilvemo  
och Michael 
Wainwright
Torsdag 15 oktober kl 18–19
Kan en deckare bli ett debattinlägg? Kristina 
Tilvemo och Michael Wainwright svarar på 
detta utifrån sin debutbok Judaskyssen. Båda 
vill väcka insikt om det stegrande gatuvåldet 
och problem inom sjukvården.

Naturbilder:
Håkan Karlsson  
och Mårten  
Axelsson
Tisdag 20 oktober kl 19–21
Bildvisning med fotografen Håkan Karlsson 
och Mårten Axelsson som har vandrat efter 
nordupplandskusten. 
Samarr: Naturskyddsföreningen Tierp

Teater

Litteratur

Framtids-
veckorna

Bestiarier, medeltida  
väsen och fantasy
Onsdag 21 oktober kl 18–19.30
Älskar du fantasy? Har du läst J.R.R. Tolkiens 
epos Ringarnas herre? Då vet du kanske att 
han hämtade sin inspiration från medeltiden. 
Tillsammans med författaren och histori-
kern vid Stockholm universitet, Bo Eriksson 
följer vi med på resan till Mordor där vi möter 
fasansfulla monster från bestiarier (medeltida 
djurböcker). Samarr: Folkuniversitet

Funkistorsdag
Torsdag 22 oktober kl 9.30–11.30
Pippi fyller 75 år! Välkommen till hennes fest. I 
höst bjuder vi in till Funkistorsdagar som en del 
av kommunens Kulturprogram för funktions-
nedsatta. Se tierp.se/funkiskultur för mer infor-
mation. Följ @kivtierpskommun på Facebook!

Pandemier och epidemier
Torsdag 22 oktober kl 17.30–19
Martin Holmberg, infektionsläkare med 10 års 
erfarenhet av nationellt smittskydds arbete 
och författaren till boken Pandemier och 
epide mier berättar hur pandemier kräver en 
bred tvärveten skaplig ansats för att förstås. 
Inte bara virus eller bakterier, utan även eko-
logisk och fysisk miljö samt samhällsomvand-
lingar påverkar hur pandemier uppstår och 
försvinner. Samarr: Folkuniversitetet

Stickcafé
Tisdag 27 oktober kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar.

Filosoficafé:
Förundran
Onsdag 28 oktober kl 17–19
Ibland står vi ordlösa inför något vackert  
eller något obegripligt. Kroppen fylls av något 
som vi kallar förundran. Vad är det vi känner 
då? Vad kan väcka den här känslan hos oss? 
Kan det även vara obehagliga saker? Drop in. 
Samarr: ABF, Svenska Sällskapet för  
Filosofisk Praxis

http://tierp.se/funkiskultur
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Depression, ångest  
och behandling
Tisdag 3 november kl 17.30–19.30
Överläkaren Robert Bodén pratar tillsam-
mans med Elsa Kjellander från Hjärnkoll om 
depression och behandling, framför allt med 
magnetstimulering. 
Samarr: Infoteket Region Uppsala

Slöjdcafé: 
Täljning
Torsdag 5 november kl 17–19
Tillsammans med Janne Törnqvist från Gräv-
lings Naturprodukter i Gräsö testar vi att tälja.

Between the  
Hearth and the 
Stack
Torsdag 5 november kl 18–19
Under sommaren och hösten 2020 vistas 
dansaren och koreografen Anna Pehrsson i 
Karlholmsbruk för att ta fram ett unikt verk 
med dans som utgår från Karlholm och dess 
historia. Se resultatet och hör Anna berätta om 
projektet. Läs mer på tierp.se/offentligkonst

Bygdens söner
Fredag 6 november kl 19
En ömsint landsbygdskomedi 
om de som valde att stanna kvar. 
När Roger och Patrik var tolv år var de först 
på plats vid en trafikolycka och räddade ett 
liv tillsammans. Bara några månader senare 
var deras vänskap över för alltid. Vad var det 
som hände egentligen? Biljetter kan köpas på 
tierp.riksteatern.se eller något av kommunens 
bibliotek. Arr: Tierps Riksteaterförening

Stickcafé
Tisdag 10 november kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar.

November & December

Dans

Teater

Musik

Onsdagsteater:
Ormens väg på Hälleberget
Onsdag 11 november kl 18
Tiden är slutet på 1800-talet i Västerbottens 
inland. Skrävel Jani sitter vid en rasbrant för att 
göra upp med Vår herre. Det är en tragi komisk 
berättelse om förtryck och skulder som går 
i arv, ruvandet på hämnd och den livsviktiga 
musiken. Biljetter: läs mer på sista sidan i bro-
schyren. Samarr: Tierps Riksteaterförening

Digitalisering i förskolan
Torsdag 12 november kl 17.30–19
Susanne Kjällander, fil. dr i didaktik och lektor 
vid Stockholms Universitet, har forskat om 
barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år. I sina 
publikationer menar hon att kontakt med rätta 
digitala verktyg i tidig ålder kan bidra till att 
minska klyftor och underlätta lärande. 
Samarr: Folk universitet

Konsertkarusellen:
A Tribute to  
Nina Simone
Lördag 14 november kl 16–18
Tre stjärnor hyllar en fjärde - pianist, sångerska, 
kompositör, medborgarrättsaktivist, förebild. 
Viktoria Tolstoy, Karin Hammar och Ida Sand 
samlas i en hyllning med personliga tolkningar 
av Nina Simones odödliga låtar! Biljetter: 200 kr 
(vuxna), 100 kr (pensionär), 50 kr (under 18 år). 
Läs mer på tierp.se/kulturprogram och  
musikiuppland.se. 
Samarr: Musik i Uppland

Filosoficafé:
Avtryck
Onsdag 18 november kl 17–19
Människan vill gärna leva vidare långt bortom 
sitt eget liv. I forntiden höggs det runor för att 
bevara minnet. Idag reser vi gärna monument 

http://tierp.se/offentligkonst
http://tierp.riksteatern.se
http://tierp.se/kulturprogram
http://musikiuppland.se
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Eva Björkman. Är du sugen på att vara med på 
workshopen som pågår hela november? Mer 
information hittar du på tierp.se/funkiskultur

Författarsamtal:
Elin Boardy
Torsdag 26 november kl 18–19
1920-talets Berlin – här möts de 
avvikande, de revolutionära, de hämningslösa. 
Men på gatorna mullrar det, de brunas makt-
övertagande rycker allt närmare. Hit söker 
sig också tjugoåriga Hedvig från Göteborg. 
Författaren Elin Boardy samtalar om sitt 
skrivande och sin senaste roman Nätterna på 
Winterfeldtplatz.

Play 3.0
Fredag 27 november kl 19
En högteknologisk feelgood 
före ställning. Med mycket humor 
och ett varmt, inbjudande tilltal presenterar 
gruppen Sirqus Alfon en surrealistisk värld till 
ljudet av punkig elektropop. Teknik, musik, dans 
och interaktion undersöks med hjälp av laser, 
arti ficiell intelligens och iPad-magi. Biljetter kan 
köpas på tierp.riksteatern.se eller på något av 
kommunens bibliotek. Medlem i fritidsgården? 
Du går gratis! Prata med personalen på fritids-
gården. Arr: Tierps Riksteaterförening

av olika slag för att vårt namn ska leva vidare. 
Men vad betyder den här längtan egentligen? 
Vilka spår lever vidare när vi dör och hur länge? 
Samarr: ABF, Svenska Sällskapet för  
Filosofisk Praxis

Datorspelande – ett  
problem eller ett  
utveck lande intresse?
Torsdag 19 november kl 17.30–19
Många barn och unga spelar datorspel. För de 
flesta är spelandet ett utvecklande intresse, 
men ibland kan datorspelande bli problema-
tiskt. Hur fungerar spelvärlden? Varför väcker 
spel engagemang? Och när blir spelandet ett 
problem? Patrick Prax, forskare vid institu-
tionen för speldesign Uppsala universitet, ger 
kunskap om gaming och presenterar forskning 
på området. Samarr: Folkuniversitetet

Stickcafé
Tisdag 24 november kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar.

Funkistorsdag
Torsdag 26 november kl 9.30–11.30
Välkommen till vernissage! En utställning med 
självporträtt, landskap och djur som skapats 
under en måleriworkshops med konstnären 

Litteratur

Teater
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Slöjdcafé:
Trådslöjd
Torsdag 3 december kl 17–19
Tillsammans med Janne Törnqvist från 
Grävlings Naturprodukter i Gräsö testar vi att 
trådslöjda. 

The Best of  
VIDEOGUD
Torsdag 3 december kl 11.30–18
VIDEOGUD är ett videokonstnätverk i Gävle-
borg, Uppsala, Dalarna som funnits sedan 
2006. Nätverket verkar för att stödja konst-
närer och filmare och att göra aktuell video-
konst tillgänglig genom att ha visningar i 
offentlig miljö. Under en dag får du ta del av  
de bästa bitarna ur programmet!

Visning av Tierpsrummet
Torsdag 3 december kl 17–19
Välkommen på en visning av Tierpsrummet 
med Eric Sahlström Institutet, Upplands-
museet och Folkrörelsearkivet.

Stickcafé
Tisdag 8 december kl 17–19
Vi träffas i foajén, stickar och fikar. 

Konst

Onsdagsteater:
Ensam – tvåsam  
& tveksamhet
Onsdag 16 december kl 18
En antidepressiv cabaret. Med en ros bakom 
ena örat och en räv bakom det andra, framför 
Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd sånger  
från Edith Piaf till Chet Baker och Monica  
Zetterlund. Däremellan filosoferar de kring 
ämnen som berör: kriser, möten, högt blod-
tryck, husesyn, kärlek och svek. Biljetter:  
läs mer på sista sidan i broschyren. 
Samarr: Tierps Riksteaterförening

Funkistorsdag
Torsdag 17 december kl 9.30–11.30
I höst bjuder vi in till Funkistorsdagar som 
en del av kommunens Kulturprogram för 
funktions nedsatta. Se tierp.se/funkiskultur  
för mer information och bokningar. 

Kortfilmsdagen
Måndag 21 december kl. 17.30–18.30
I samband med kortfilmsdagen kan såväl  
vuxna som barn frossa i kortfilm på bio, i 
tv-soffan, på nätet eller i Kulturhuset  
Möbeln. Se årets vinnare i Uppsala Inter-
nationella Kortfilmfestival! 
Samarr: Uppsala Internationella  
Kortfilmfestival

27/11
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Stickcafé med högläsning
Onsdagar kl 17–19
Söderfors bibliotek
Kom och sticka tillsammans, samtidigt som 
bibliotekspersonalen bjuder på högläsning. 

Kornas planet
Söndag 20 september kl 14–16, 
Framtidsfabriken, Örbyhus
Författarna Gunnar Rundgren 
och Ann-Helen Meyer von Bremen 
menar i sin bok Kornas planet: om jordens och 
mångfaldens beskyddare att kon är en viktig 
kompanjon för att bygga en mer hållbar värld. 
Det är också en kritik av det matsystem som 
förvandlar korna till planetskadande produk-
tionsmaskiner. Tips! Missa inte skördefesten 
på Eriks torg i Örbyhus mellan kl 10–12. Läs 
hela programmet på tierp.se/framtidsveckorna 
Samarr: Utveckla ÖTV, ABF

Kultur i Tierps kommun

Framtids-
veckorna

20/9
Kornas Planet
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Folktro & örtmedicin

Konsert med Ullas Trio
Onsdag 23 september kl 18–19
Söderfors bibliotek
Ulla Vinterbäck berättar om den svenska  
folkmusiktraditionen och Ullas Trio spelar  
välkända låtar från Uppland. Samarr: NBV

Between the Hearth  
and the Stack
Lördag 3 oktober kl 19
Folkets hus Karlholmsbruk
Urpremiär av ett nytt dansverk i Karlholms-
bruk! Under sommaren och hösten 2020 vistas 
dansaren och koreografen Anna Pehrsson i 
Karlholmsbruk för att ta fram ett unikt verk 
med dans som utgår från Karlholm och dess 
historia. Projektet är ett samarbete mellan 
Tierps kommun och Region Uppsala där civil-
samhället bjuds in att delta. Läs mer på  
tierp.se/offentligkonst

http://tierp.se/framtidsveckorna
http://tierp.se/offentligkonst
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Folktro och örtmedicin
Onsdag 7 oktober kl 17.30–19
Söderfors bibliotek
Få inspiration kring hur du kan tillverka dina egna 
teer och salvor. Sara Bonadea George berättar 
också hur växter har använts i magiskt syfte 
inom äldre folktro. Sara är etnolog och folklorist 
som arbetar som gästlärare på kursen Naturens 
medicin på Biskops Arnö Folkhögskola.

Säker på nätet
Måndag 19 oktober kl 14–15.30
Söderfors bibliotek
Workshop för seniorer. Med utgångspunkt i  
säkert användande av internet går en IT- 
pedagog igenom hur du använder BankID, 
e-fakturor via nätbanken, Swish och e-handel. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Säker på nätet
Tisdag 10 november kl 13.30–15
Folkets hus Karlholmsbruk
Workshop för seniorer. Med utgångspunkt i  
säkert användande av internet går en IT- 
pedagog igenom hur du använder BankID, 
e-fakturor via nätbanken, Swish och e-handel. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan 

3/10
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Ulrika Knutson

Författarsamtal:
Ulrika Knutson
Torsdag 12 november kl 17.30–19
Skärplinge bibliotek
Den besvärliga Elin Wägner är Ulrika  
Knutsons efterlängtade litterära comeback. 
Ulrika, journalist och kritiker berättar om Elin 
Wägner, en av Sveriges viktigaste författare 
under 1900-talet. Wägner var långt före sin 
tid och det är först nu som tiden hunnit ifatt 
henne. En del av Litteraturkarusellen. 
Samarr: Region bibliotek Uppsala

Dansföreställning: 
Kalejdo-dans
Onsdag 25 november kl 18.30
Folkets hus Karlholmsbruk
Kalejdo-dans är en inbjudan till dansens värld, 
långt ifrån de stora scenerna. Här möts den 
erfarna solisten, den unge dansaren och den 
äldre skådespelaren i ett varmt och humoris-
tiskt universum. I en lustfylld och allvarlig lek 
bjuds publiken in till en föreställning fylld av 
bilder, berättelser och anekdoter, ett dansande 
äventyr med ena foten i den halländska myllan.
Samarr: Folkets Hus i Karlholm, Region 
Uppsala

http://tierp.se/kulturprogram
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Liisa Hietanen – Villagers
29 augusti – 7 november 2020
Vernissage med konstnärssamtal:  
lördag 29 augusti kl 12
Vad händer med oss när världen verkar hamna 
mer och mer utanför vår räckvidd? I utställ-
ningen Villagers undersöker Liisa Hietanen 
(f. 1981) lokaliteten och dess innebörd. Vi får 
möta konstnärens skildringar av invånare i 
hennes hemby Hämeenkyrö i Finland genom  
skalenliga skulpturer i garn. Genom sin virk-
ning och stickning skapar Liisa Hietanen en 
motkraft mot det som hon upplever som en 
accelererande takt av samhället och livet.

Konst & utställningar

Konsthallen
Vill du gå på visning i konsthallen i Kultur huset Möbeln?  

Håll utkik efter datum och tider på tierp.se/kulturprogram eller 
kontakta kultur-fritid@tierp.se med dina önskemål.

Christopher Long  
– Gräs gräset gräsen
14 november – 12 december 
Vernissage med konstnärssamtal:  
lördag 14 november kl 12
Christopher Long (f. 1982) återkommer ofta  
till Walt Whitmans Leaves of Grass i sitt 
arbete. Gräs som en metafor för liv, människor, 
kopplingen mellan jorden och himlen eller för 
en slags utopi. I utställningen Gräs gräset 
gräsen visar han ett landskapsmåleri där inget 
landskap syns. Där gräset står som en taktil 
referens i byggandet av bilderna. 

Fredrik Strid
19 december 2020 – 13 februari 2021
Vernissage med konstnärssamtal:  
lördag 19 december kl 12
Konstnären Fredrik Strid (f. 1973) arbetar 
främst med skulptur och hans verk speglar 
en passionerad nyfikenhet till naturen. Ofta 
möts konceptuella och taktila strategier i hans 
skulpturer. Det kan röra sig om en fågel som 
byter sin kropp till stearin, eller en blixt som 
svajar likt ett träd. Genom mångbottnade och 
poetiskt mättade konstverk vrider och vänder 
han på relationen mellan naturvärlden och 
vår kultur. I sin utställning visas en installation 
av nya verk. 2019 mottog Fredrik Strid Tierps 
kommuns arbetsstipendium för konstnärer.

14/11
Christopher Long
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Konstföreningen presenterar:
Eva Friskman
5 september – 17 oktober
Vernissage: lördag 5 september kl 12
Eva Friskman (f. 1952) har haft utställningar  
i nästan 40 år i Sverige och grupputställningar  
i New York, Paris, Berlin, Köpenhamn och  
Amsterdam. Hennes signum är färg, fantasi 
och form. Hon arbetar i många olika tek niker: 
olja, akvarell, glas och keramik. Inspirationen 
hämtar hon i naturen och av människor. 
Arr: Tierps konstförening

Daniel Dahlström
22 oktober-21 november 
Vernissage: torsdag 22 oktober kl 17.30
Daniel Dahlström visar sina illustrationer. Han 
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Daniel Dahlström

Konst & utställningar

Kulturhuset Möbelns foajé

har studerat film, är musiker och autodidakt 
illustratör. Detta är hans första soloutställning 
men han har tidigare medverkat i samlingsut-
ställningar och graffitiutställningar, bl.a. i ett 
industriområde i Borås.

Konstutställning:
Måleri på staffli
26 november 2020 – 9 januari 2021
Vernissage: torsdag 26 november kl 10
Välkommen till en utställning med själv-
porträtt, landskap och djur! Under november 
arrangeras en måleriworkshop med konst-
nären Eva Björkman inom kulturprogrammet 
för funktions nedsatta. Är du sugen på att  
vara med? Mer information hittar du på 
tierp.se/funkiskultur

http://tierp.se/funkiskultur
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Njut av livemusik med spännande artister! Konsertkarusellen  
är ett turnéprogram som arrangeras av Musik i Uppland,  
Tierps kommun och föreningar i Tierps kommun. Se säsongen 
2020/21 turnéplan och artister på musikiuppland.se

I Tierps kommun finns det gott om möjligheter till olika typer av 
sport- och idrottsutövande, samt en fantastisk natur att njuta av. Besök 
Vegavallen i Tierp – ett område för träning, rörelse och hälsa. Här 
hittar du utegym, hinderbana för barn, sagostig, grillplats och idrotts-
anläggning. På vintern kan du åka skridskor eller skidor. Fritidsbanken 
finns där om du saknar sportutrustning – det är gratis att låna!
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Konsertkarusellen

Idrott, motion 
och friluftsliv

http://musikiuppland.se
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29/8 Konstworkshop
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Välkommen till konsthallen! Vi tittar på utställ-
ningen Villagers tillsammans med konstnären 
Liisa Hietanen. Skapa ditt eget konstverk med 
hjälp av garn! Workshopen ges på finska,  
engelska och svenska. 

5/9 Smycken 
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Gör egna halsband och armband  
med färg glada pärlor. 

12/9 Nya skor
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Kulturhuset Möbeln 
Charlies högsta önskan är ett par 
nya skor. På sin födelsedag ska han få precis 
vilka skor han vill! Mormor tipsar om en viss 
skoaffär, där det arbetar en mycket speciell 
skomakare. Spelas av MolièreEnsemblen.

19/9 Sagoläsning med  
Ylva Hällen
Kl 10.30–11.30, Från 4 år
Kulturhuset Möbeln
Träffa författaren bakom Ylvania-sagan om 
ljusbäraren, Ylva Hällen, också känd som  
programledare för Minimello, Pomos Piano  
och Supermysteriet.

26/9 Höstpyssel
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Kom och pyssla med höstlöv, kastanjer och 
ekollon!

26/9 Snäckor
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Skärplinge bibliotek
Gör snäckor i modellera och med riktiga 
snäckskal.

3/10 Sångstund med  
teckenstöd
Kl 10.30–11.30, Från 2 år
Kulturhuset Möbeln
Logopeden och musikern Emma Dahlin Haglund 
spelar och sjunger med föräldrar och barn. Alla 
får chansen att prova på tecken som stöd. 

10/10 Barndans
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Kulturhuset Möbeln
Kulturskolan bjuder in barn och medföljande 
vuxna till en rolig stund tillsammans.

17/10 Höst med  
Natursnokarna
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Örbyhus bibliotek
Naturskyddsföreningen Tierp bjuder in barn 
och medföljande vuxna att natursnoka med 
hösttema. Klä dig efter väder.

På Familjelördagar händer det roliga saker för barn. Vad sägs om  
dans, teater och sång? Vissa aktiviteter rekommenderas från en viss ålder,  

men hela familjen är alltid välkommen. Det är gratis att vara med. 

Kom ihåg att boka plats på tierp.se/kulturprogram eller 0293-21 82 60

FAMI LJELÖRDAGARFAMI LJELÖRDAGAR

Teater

http://tierp.se/kulturprogram
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17/10 Igelkotten  
och Mullvaden
Kl 10.30–11.30, Från 2 år
Kulturhuset Möbeln
Igelkotten och Mullvaden trivs bra ihop  
men ibland blir det krångligt när man är så  
olika. Igelkotten är taggig och snabb. Mull-
vaden är sammetsmjuk och försiktig. Men 
trots det är de mycket goda vänner. Spelas  
av Dockteatern Tittut. 

24/10 Pippis kalas!
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Pippi fyller 75 år och bjuder på pannkakskalas! 
Det blir musik, pyssel, lek och skratt. 

7/11 Bakverk
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Kulturhuset Möbeln
Tre sockerbagare skapar bakverk 
med kavlar, dans och deg. I denna 
humoristiska föreställning möts dikt och  
dans bland prinsesstårtor och sockertoppar. 
Spelas av Jelnek. 

14/11 Sagostund på  
finska och svenska
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Vecka 47 firar vi Mumin som fyller 75 år. Vi 
börjar med sagostund på svenska och finska.

14/11 Muminpyssel
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Karlholms bibliotek
Mumin fyller 75 år och vi pysslar utifrån Tove 
Janssons sagovärld.

21/11 Lilla My  
berättar
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Kulturhuset Möbeln
En föreställning där Lilla My berättar  
historier ur Muminvärlden på sitt sätt.  
Spelas av Teater Oland. 

28/11 Sagoyoga
Kl 10.30–11.30, Från 3 år
Kulturhuset Möbeln
Sagoyoga är ett kul sätt att få igång barns 
fantasi och samtidigt introducera yoga. Trishul 
Yoga och Nyväga Yoga visar ett roligt sätt att 
träna tillsammans.

5/12 Julpyssel
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Söderfors bibliotek
Gör coola, vackra och knasiga julgransdeko-
rationer och julkort. Kom till biblioteket, så 
pysslar vi tillsammans!

5/12 Minibio: Peter och Petra
Kl 10.30– ca 12, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
En dag knackar det på dörren till  
Gunnars klassrum i Gustaf Vasa  
folkskola i Stockholm. Det är  
Peter och Petra. De hör till  
småfolket och bor i en jordkula 
under en gran i Vasaparken.  
Filmvisning av Peter och  
Petra (1989).

12/12 Nobelfest
Kl 10.30–13, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Välkommen till en dag med underhållning från 
kulturskolan, biblioteket och hemliga gäster! 
Det blir sång, musik, teater och tipspromenad. 
Passa på att göra riktiga experiment vid olika 
stationer.

19/12 Konstworkshop
Kl 10.30–11.30, Hela familjen
Kulturhuset Möbeln
Välkommen till konsthallen! Vi tittar på 
utställningen tillsammans med konstnären 
Fredrik Strid som berättar om sina skulpturer. 
Den som vill får skapa sitt eget konstverk i lera 
efteråt.

Teater

Teater

Teater
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Övernattning för gosedjur
Vågar ditt gosedjur sova över på biblioteket? 
Då kan du lämna in det på Örbyhus bibliotek  
på Nalledagen. Hämta det två dagar senare 
och se vilka bus det har hittat på! För alla barn  
i gosedjursåldern.

Hur går det till?
Lämna tisdag 27 oktober kl 16, 17 eller 18. Vi 
läser en saga och säger hejdå till gosedjuret. 
Hämta torsdag 29 oktober mellan kl 13 och 19.

Sagostunder och minibio
Varannan vecka bjuder biblioteket i Kultur-
huset Möbeln alla barn till sagostund och 
minibio. Välkommen på onsdagar kl 10.30–11 
med start vecka 36. För mer information se 
biblinord.se 

Missa inte!
I höst fyller två kändisar inom 
barnlitteraturen 75 år! Vi bjuder 
in till två veckor med sagoläsning, 
tipspromenad, teater, musik och pyssel för alla. 
Vecka 43: Pippi fyller 75 år
Vecka 47: Muminvecka

MER KU L FÖR BARNMER KU L FÖR BARN
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Konsert:
Henry Bowers och  
DJ Lo Cut
Fredag 23 oktober kl 19–19.45 (insläpp kl 18)
Kulturhuset Möbeln
Uppsala-MC:n Henry Bowers debuterade 
redan i början av 2000-talet, då på svenska 
under alias Kung Henry. Nu kommer han till 
Tierp med sitt nya album A Delicate Craft 
med inspiration från battlescenen där Bowers 
under många år var tongivande. Medlemmar 
på fritidsgårdarna går in kostnadsfritt. För 
medlemskap kontakta närmaste fritidsgård.
Arr: Fritidsgårdarna i Tierps kommun

Effie Karabuda: Gamer
Måndag 26 oktober kl 19
Fritidsgården i Kulturhuset Möbeln
Träffa Effie Karabuda, gamer och speljourna-
list, aktuellt med boken Gamer. Hon berättar 
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Effie Karabuda

om sin bok, sitt yrke och hur du kan skriva 
spelrecensioner. 

Scenkonst:
Play 3.0
Fredag 27 november kl 19 
Medlem i fritidsgården? Du går gratis! Läs mer  
i kalendarium i den här broschyren.

Ungdomsambassadörer
Vet du att det är ungdomar som planerar  
och genomför de flesta aktiviteterna för  
unga i vår kommun? Är du ung och vill tipsa  
om något eller vill du ställa en fråga? Hör  
gärna av dig till våra ungdomsambassadörer: 
ungdomtierp@gmail.com
På tierp.se/ungkultur ser du vad som är på 
gång för ungdomar i Tierps kommun!

http://tierp.se/kulturprogram
mailto:ungdomtierp@gmail.com
http://tierp.se/ungkultur
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Kultur och fritid
Grevegatan 19-21, 815 40  Tierp
0293-21 80 00 (växel)
kultur-fritid@tierp.se | tierp.se
biblinord.se

@kulturfritidtierp
@kulturhusetmobeln 

Kulturhuset Möbeln,
Biblioteken i Tierps kommun
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Onsdagsteater
Hösten 2020 lanseras Onsdagsteater till-
sammans med Tierps Riksteater förening 
på Kulturhuset Möbeln! En onsdag i 
månaden kan du se teater i Humlesalen 
och dessutom avnjuta en soppa innan 
föreställningen.

Teaterbiljett med soppa och bröd inkl. 
dryck kostar 250 kr för vuxna och 150 kr 
för barn upp till 18 år. Endast teaterbiljett 
kostar 150 kr för vuxna och 100 kr för 
barn. För att kunna beräkna mängden 
soppa ber vi er att förköpa biljett. Bara 
teaterbiljett går bra att köpa i dörren, det 
kostar 50 kr extra. Biljetter kan köpas på 
något av kommunens bibliotek eller på 
tierp.riksteatern.se

Välkommen på Onsdagsteater i  
Kulturhuset Möbeln!

Kräftan – En frijazzmusikal
Onsdag 9 september kl 18 
Insläpp och servering från kl 17.30
En progressiv musikal med rötterna i jazz 
och tentaklerna i det som händer nu. 

Föregångerskan 
Onsdag 14 oktober kl 18 
Insläpp och servering från kl 17.30
Kvinnlig rösträtt 100 år.

Ormens väg på Hälleberget 
Onsdag 11 november kl 18 
Insläpp och servering från kl 17.30
En musikalisk berättarföreställning och 
monolog.

Ensam - Tvåsam - & Tveksamhet 
med Anna-Lena Brundin och  
Jan Sigurd
Onsdag 16 december kl 18 
Insläpp och servering från kl 17.30
En antidepressiv cabaret. Chansons och 
jazz – varvat med sketcher och standup.

mailto:kultur-fritid@tierp.se
http://tierp.se
http://biblinord.se
http://tierp.riksteatern.se

