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På lördagar ordnas det spännande aktiviteter för barn och unga.  
Hela familjen är välkommen och varje lördag avslutas med gratis fika.  
Besök ditt närmaste bibliotek för att boka plats. Du kan även ringa 
0293-21 82 60 eller mejla biblioteket.tierp@tierp.se

Lördag 26 augusti kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Frost
Vi lyssnar på och sjunger med till musiken i filmen Frost. För de som vill 
finns även pyssel med Frosttema. Alla som vill får klä ut sig till någon av 
karaktärerna i filmen. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 2 september kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Tierps Låtverkstad
Tierps Låtverkstad är en grupp ungdomar från Tierp som spelar folkmusik. 
Ta gärna med ditt instrument om du har ett! Kanske kan du lära oss något 
och kanske kan vi lära dig något? Du är välkommen att sjunga, spela eller 
bara lyssna. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 9 september kl 10.30–11.30 • Ålder 4-7 år • Utställningshallen, Möbeln

Trolleri med Totoo trollkarl
Totoo trollkarl är en oförarglig och fingerfärdig figur som både misslyckas 
och lyckas med sina fantastiska trollerikonster. Med sig har han en busig 
apa som lockar barnen till skratt. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 16 september kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Knattebio: Vem? Små filmer om stora känslor
Vem-filmerna är små filmer om stora känslor – om Lilla Nalle och hennes 
kompisar som leker, bråkar, tävlar och gosar. Berättelser om att komma 
bort, vara bäst, spika sig på näbben eller att vara ful för att en är gul.  
Det är varma historier med goda slut för de allra yngsta. Filmerna är  
baserade på böcker av Stina Wirsén. Boka plats: 0293-21 82 60.

FAMILJELÖRDAGAR Kom och 
var med!

Foto: CCO Public Domain

Foto: CCO Public Domain

 Totoo trollkarl. Foto: Tore Skyten

 Foto: Folkets Bio



Lördag 23 september kl 10.30 • Alla åldrar • Stora salen, Möbeln

Musikskoj med Karrik´s
Med musiken som språk möts vi, liten och stor. Tillsammans bildar vi 
världens bästa orkester! Vi varvar nya och gamla barnlåtar. Vi jobbar med 
teman som Astrid Lindgren, Lennart Hellsing, årstider och djur. Vi blandar 
rörelsesånger med instrumentspel. Kom och var med! Med duon Karrik´s.
Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 30 september kl 10.30–12.00 • Ålder 2-6 år • Samling vid Tierps bibliotek

Höst med Natursnokarna
Naturskyddsföreningen Tierp bjuder in barn och deras vuxna till att natur-
snoka med hösttema. Vi utgår från Tierps bibliotek och går gemensamt till 
Gammelgården. Där blir det höstaktiviteter och fika. Klä er efter vädret! Ett 
samarbete med Naturskyddsföreningen Tierp. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 7 oktober kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Tierps bibliotek 
Lördag 7 oktober kl 13.00–14.00 • Alla åldrar • Örbyhus bibliotek

Världens barn
Vi uppmärksammar Världens barn-veckan och ritar teckningar som sedan 
kan skickas till barn i andra länder för de som vill. Vi tittar i och lyssnar på 
en bilderbok om barnkonventionen – ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt. 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 14 oktober kl 10.30–11.30 • Ålder 5-99 år • Utställningshallen, Möbeln

Teater: Sabelles röda klänning
Sabelle flyr med sin mamma från sitt hemland. Hon flyr från bergen, husen 
med de gula taken, det stora trädet… Det här är en stark berättelse om att 
hitta sin plats i en ny värld. Spelas av Teater Fredag.  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 21 oktober kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Afrikansk dansworkshop
Lär dig afrikansk dans! Somalia är ett land på Afrikans horn med över  
12 miljoner invånare. Där har olika etniska grupper och klaner sin kultur, 
musik och folkdans. Lyssna på musiken, titta på traditionella dansstilar och 
prova att dansa! Ett samarbete med Midnimo Kulturförening och NBV.  
Boka plats: 0293-21 82 60.
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Lördag 28 oktober kl 10.30–11.30 • Ålder 4-99 år • Utställningshallen, Möbeln

Vi bygger Lego!
Vi bygger Lego tillsammans! Låt kreativiteten flöda och bygg fritt eller efter 
ritning. Endast fantasin sätter gränser. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Lördag 4 november kl 10.30–11.30 • Ålder 4-99 år • Stora salen, Möbeln

Teater: Kommissarie Gordon
Kommissarie Gordon är en noggrann padda som aldrig skulle drömma om 
att döma någon på förhand. Tillsammans med sin listiga assistent, musen 
Paddy, löser han mysterier. Föreställning i en miniatyrvärld med filmade in-
slag och skön musik. En fängslande deckare om ett nattligt nötmysterium. 
Spelas av Teater Pero. Ett samarbete med Tierps Riksteaterförening. En del 
av Scenkonstkarusellen. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 11 november kl 10.30–11.30 • Ålder 2-4 år • Utställningshallen, Möbeln

Teater: Frö
Att så ett frö, vara ett moln, dö eller vila en smula. Föreställningen är en 
berättelse om naturens kretslopp, livets gång och människans fascination 
för sådant som växer. Spelas av Teater Tre. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 18 november kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Tierps bibliotek 
Lördag 18 november kl 13.00–14.00 • Alla åldrar • Söderfors bibliotek

Syriska sagor
Vi läser en syrisk folksaga på arabiska och svenska ur boken ”Den för-
trollade kamelen”. År 2014 besökte en grupp forskare syriska flyktingar i 
libanesiska läger och frågade dem vilka sagor de kunde. Av omkring 250 
sagor valdes 21 ut till en sagosamling. Efter läsningen ritar vi en berättelse 
tillsammans. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Lördag 25 november kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Toarulle-dockor
Vi skapar våra egna dockor av toalettrullar, flörtkulor, garn, tyg, plastögon 
och annat pyssligt. Kanske gör vi ett luciatåg eller en Minimellofigur? 
Boka plats: 0293-21 82 60.
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Lördag 2 december kl 10.30–11.30 • Alla åldrar • Utställningshallen, Möbeln

Pepparkakor & pepparkakshus
Kom och inspireras av Elisabeth Löfströms pepparkakshus föreställande 
Tobo jaktslott! På plats finns det kristyr och pepparkakor att dekorera.  
Ta gärna med ditt eget pepparkakshus och ställ ut det i biblioteket. 
Tagga @bibliotekenitierp med ett foto på ditt pepparkakshus på Facebook 
och vinn fina priser. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Lördag 9 december kl 10.30–14.00 • Alla åldrar • Stora salen, Möbeln

Nobelfest
Välkomna till en heldag med underhållning från Kulturskolan, biblioteket 
och de hemliga gästerna som finns på plats! Det bjuds på sång, musik och 
teater. Var gärna med på tipspromenaden som handlar om fysik, kemi och 
litteratur. Ta gärna på dig det finaste du har. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 16 december kl 10.30–12.00 • Stora salen, Möbeln

Tomtemaskinen
Gubben Pettson och hans finurliga katt Findus är tillbaka i en ny film 
baserad på Sven Nordqvists bokserie. Julen står för dörren och en dag hör 
Findus några barn prata om Tomten. Katten har aldrig hört talas om 
Tomten och försöker tvinga Pettson att lova att Tomten ska komma. 
Om Tomten inte kommer tänker Findus aldrig mer fira jul! 
Boka plats: 0293-21 82 60.

 Foto: CCO Public Domain
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 Tobo jaktslott. Foto: Kerstin Frånberg

Do you like telling stories?
Once upon a time there was a girl called Little Red Riding 
Hood. She packed a cake and a bottle of wine and went 
to visit her grandmother, who was sick. Before she left, she 
promised her mother that she would not talk to anyone and 
that she would not stray from the path… Do you know the 
story? Probably. But what do you think it´s really about?  
And how would it be told if it was made up today? 

The project Seven stories examines different types of tales 
and create contemporary versions of them. The project is for 
teenagers between the ages 15-18. You can read about the 
project at biblinord.se or contact nina.holmqvist@tierp.se

The project is funded by the Swedish Arts Council  
(Statens kulturråd).



Lördag 26 augusti kl 13.00–01.00

Tierps Torgfest 2017
Underhållning • Knallar • Fri entré 
Lådbilsrace • Serveringstält • Godisregn

Mer information: facebook.com/tierpstorgfest

TIERPS 
TORGFEST 

2017

Aspenbadet 1967. Foto: Arbetarbladet

Onsdag 30 augusti kl 14.00–19.30

Aspenbadet 50 år!
Vi firar med fri entré och öppet hus. 
Det nuvarande badet stod klart sommaren 
2011. Det ursprungliga Aspenbadet var 
ett utomhusbad, men platsen och 
bassängens placering är densamma som 
när det byggdes. Vi bjuder på fika.

Lördag 30 september 
kl 10.00–14.00 • Örbyhus station

Framtidsdag 
– för hållbar utveckling

Marknad med närproducerat • Mini-mässa 
Modevisning • Pop-up-bibliotek • Workshoppar 
Fika • Barnklädesloppis • Lek

Föreläsningar av Gunnar Rundgren, 
bonde och författare till ”Den  
stora ätstörningen” samt Josefin 
Liljeqvist, konstnär, skodesigner  
och hållbarhetsentreprenör.

Välkommen till en grön familjedag 
i Örbyhus!

Öppet hus 

30/8

Familjedag 

30/9

Gratis kalas! 

26/8

Alltid på Tierps bibliotek

Språkhjälp
Få hjälp med att prata, läsa och förstå svenska. För både barn och vuxna. På torsdagar  
kl 14.00–17.00 från 24 augusti till 14 december. Obs – ingen språkhjälp 2 november.

IT-stuga
Vill du lära dig använda dator och surfplatta? Då är du välkommen till vår IT-stuga.  
Vi ger även smarta tips på hur du kan ha nytta av den digitala tekniken.  
På tisdagar kl 16.30–18.30 från 29 augusti till 12 december.

Bokcirkla i höst!
Tycker du om att diskutera det du har läst tillsammans med andra?  
Gå med i en av bibliotekets bokcirklar! Anmäl dig till charlotta.fagerberg@tierp.se  



Aspenbadet 1967. Foto: Arbetarbladet

Fler evenemang och mer information hittar du på biblinord.se

Onsdag 23 augusti • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln

Landskapets förändring under lupp
Magnus Hellqvist, universitetslektor i geovetenskap vid Uppsala universitet, 
föreläser om landskapets olika förändringar. Med det stora landskapet under 
luppen ser vi en dramatisk förändring från inlandsis till hav och sedan land. 
Zoomar vi in till det lilla landskapet, som runt ett vattendrag, syns andra 
dramatiska förändringar. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 2 september • kl 18.00–19.30 • Möbeln

Musik- och dansföreställning: Världsmusik med 
Syster Fritz, flamenco och poesi
Musikgruppen Syster Fritz bjuder tillsammans med dansaren Paul Moerman 
på musik, flamencodans och poesi. Ges på arabiska, engelska, somali och 
dari. Syster Fritz inspireras av världsmusiken, jazzen och den svenska folkmu-
siken. Efter föreställningen kommer en afghansk musik- och dansgrupp från 
Now Bahar, afghanska föreningen i Tierp. Ett samarbete med Landstinget i 
Uppsala län, Syster Fritz och Now Bahar.

Onsdag 6 september • kl 17.00 • Söderfors bibliotek

Konsert: Some folks
Favorit i repris! I samband med nyinvigningen av Söderfors bibliotek ger det 
lokala bandet Some folks en konsert. Bandet spelar amerikansk folkmusik 
blandat med eget material på gitarr, munspel, bas, trummor och sång. 
Konserten är garanterat decibelvänlig. Förfriskningar serveras. 
Ett samarbete med NBV. 

Måndag 11 september • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln

Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Tierps kommun välkomnar alla intresserade till dialog om innehåll och 
verksamhet i det kommande kulturhuset Möbeln. Första dialogen av tre 
under höstterminen. Tema för kvällens träff: Berättande och litteratur. 
Carl Bergström, bibliotekschef i Tierps kommun, närvarar. Synpunkter 
kan även lämnas till louise.magnusson@tierp.se eller 0293-21 83 36. 

Foto: Syster Fritz

Foto: Mostphotos

Foto: Pavel Matveyev

Tema berättande och litteratur

TYCK TILL OM

HÄNDER UNDER HÖST OCH VINTER



INTEGRATIONSVECKA
Sedan september 2016 har ett integrationsprojekt pågått i Tierps kommun. Syftet är att 
öppna dörrar och skapa mötesplatser där människor kan lära känna varandra. Under en 
vecka med integrationstema bjuder vi på föreläsningar, workshoppar, språkcaféer och 
andra aktiviteter för både barn och vuxna. För hela programmet och mer information se  
integrationtierpskommun.blogspot.se

Vet du att organisationer och föreningar kan söka pengar till integrationsprojekt (senast den 
9 oktober)? Den 28 september och 5 oktober finns det chans att prata om ditt projekt och 
få hjälp på Tierps bibliotek mellan klockan 13.00–19.00. För mer information se tierp.se

Måndag 18 september kl 17.30–19.00 • Sveasalen, Tierp
Civilkurage – att överleva som idealist i en hård värld
Antropologen Brian Palmer, Uppsala universitet, berättar om engagemang. Hur ska vi bete 
oss inför andras lidande? Hur kommer det sig att vissa människor vågar säga ifrån och ta 
strid för det de tror på medan andra inte gör det? Går det att lära sig att vara modig? 
Ett samarbete med NBV.

Onsdag 20 september kl 17.00–19.00 • Utställningshallen, Möbeln
Interkulturell kommunikation
Hur kan kulturkrockar hanteras? Riyadh Al-Baldawi, specialist i psykiatri från Ersta Sköndal 
högskola och Orienthälsan, har lång erfarenhet av frågor om interkulturell kommunikation 
och migration. Han ger sina bästa tips på hur du kan öka din interkulturella kompetens. 

Torsdag 21 september kl 16.00–18.00 • Tierps bibliotek
Lär dig alla världens språk!
Att lära sig andra språk är att komma in i en helt annan värld. Skulle du vilja lära dig säga 
”hej” på arabiska, somaliska, dari, polska eller andra språk? Kom till Tierps bibliotek och 
välj ditt språkbord med en personlig lärare!

Lördag 23 september kl 09.30–14.00 • A-salen, kommunhuset, Tierp
Inspirationskonferens för ideella organisationer
Varmt välkommen till en inspirerande konferens för ideella organisationer och föreningar 
i Tierps kommun. Vi pratar om mångfald och hur vi tillsammans skapar ett öppnare sam-
hälle genom föreningslivet. En dag med gästföreläsare, goda exempel och workshoppar. 
Fika och lunch ingår. Dagen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.  
Anmäl dig till emma.andersson@tierp.se
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Hanna Nordenhök. Foto: Sara Moritz
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Finland 100 år!
Tisdag 12 september • kl 17.00–19.00 • Utställningshallen, Möbeln

Författarmöte på finska: Paula Vartiainen
Paula Vartiainen on kirjailija, kouluttaja ja pedagogi. Taftihame on eloisa 
tarina 50-luvun Tornionlaaksosta omapäisen pikkutytön silmin nähtynä. 
Kirjan monipuolinen kieli, sen kipeät teemat, lämpö ja huumori nostivat 
Taftihameen Kaisa Vilhuinen 2011 -palkinnon saajaksi. Tällä tapaamisella 
aloitamme kirjoitus kurssin Tierpissä. Voit ilmottautua kirjastoon.

Torsdag 14 september • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Uppländska – mer än du tror
Många tror att uppländska bara är en lite ”bonnigare” variant av riks-
svenska, men så är det inte. Traditionell uppländska är inte heller en enda 
enhetlig dialekt. Följ med på en spännande språklig rundtur genom 
Tiundaland, Attundaland, Fjädrundaland och Roden med dialektologen 
Anna Westerberg! Ett samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Tisdag 19 september • kl 18.00–20.00 • Söderfors bibliotek

Flätworkshop
Lär dig fläta hår tillsammans med flätkonstnären Ida Gerdemark!  
Steg för steg går vi igenom grundläggande flättekniker som utvecklas till 
mer avancerade verk. Sedan 2016 driver Ida ”Flätverket”, som erbjuder 
flätworkshoppar samt flätning till bröllop och fest. Se mer på Instagram:  
@flatverket. Begränsat antal platser. Boka plats: 0293-21 82 60.

Onsdag 4 oktober • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Författarbesök: Hanna Nordenhök
Författaren Hanna Nordenhök, Stockholm, är verksam som litteraturkritiker 
i Expressen. Hennes senaste roman, ”Det vita huset i Simpang”, utspelar sig 
delvis i Nederländska Ostindien på 1930-talet, delvis i nutidens Stockholm. 
Hanna fick Göteborgs-Postens litteraturpris 2013. Ett samarbete  
med Studieförbundet Vuxenskolan. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Tisdag 17 oktober • kl 17.00–18.00 • Utställningshallen, Möbeln

Konsert: Pärongrisen
Kulturskolans stråkelever bjuder på en musikalisk resa i spåren efter den 
legendariske storspelmannen Eric Öst. Under föreställningen bjuds publiken 
på spelmanshistorier. Fri entré. Boka plats: 0293-21 82 60.



Måndag 23 oktober • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln 

Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Tierps kommun välkomnar alla intresserade till dialog om innehåll och 
verksamhet i det kommande kulturhuset Möbeln. Andra dialogen av tre 
under höstterminen. Tema för kvällens träff: Konst, scen och event. Fredrik 
Westergren, chef för Kulturskolan i Tierps kommun, närvarar. Synpunkter 
kan även lämnas till louise.magnusson@tierp.se eller 0293-21 83 36.

Onsdag 25 oktober • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Författarbesök: Johan Svedjedal
Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 
Han är även ledamot av Samfundet De Nio. I augusti 2017 kommer hans 
bok ”Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv”. Boken är den första 
stora biografin över Boye på många år. Här finns en heltäckande och 
överraskande skildring av Boye som författare, men även som anti-nazistisk 
och feministisk aktivist. Ett samarbete med Länsbibliotek Uppsala. En del av 
Litteraturkarusellen. Boka plats: 0293-21 82 60.

Måndag 30 oktober • kl 16.30–18.00 • Utställningshallen, Möbeln

Brädspelseftermiddag: Fun2Know
Spelet ”Fun2Know Sverige” berättar om Sverige 
på ett roligt och enkelt sätt. Kan du namnet på kända svenskar, 
vet du hur kantareller ser ut eller vem som är starkast i världen? Spelet 
använder bilder och frågor och finns på språken svenska, arabiska, engelska, 
dari och tigrinja. Frågorna är anpassade för både barn och vuxna. Det går 
att använda flera språk samtidigt! Både barn och vuxna är välkomna. 
På biblinord.se kommer information om fler speltillfällen på kommunens 
bibliotek. Från januari 2018 kan spelet lånas hem från Tierps bibliotek.

Foto: Fun2Know

Under vecka 41 ger vi plats för filmkonst! 
Filmen ”Dheepan” visas för skolelever och 
Uppsala kortfilmsfestival bjuder på ett urval 
av de bästa kortfilmerna från årets festival. 
Filmvisningar, workshoppar och en utställ-
ning med konstfilm är andra exempel på 
vad som händer under veckan. Passa 
också på att testa dina kunskaper i en 
tipspromenad på Tierps bibliotek! 

Se hela programmet på tierp.se

Foto: Mosthotos

Johan Svedjedal. Foto: Dan Hansson

TYCK TILL OM
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EN DEL AV KULTURLOVET



Tisdag 31 oktober • kl 13.00–14.20 • Tierps fritidsgård

Kreativt skrivande med Kalle Haglund
Skrivarkurs med Kalle Haglund, som vunnit SM i 
Poetry Slam. Med vemod och underfundig humor har han blivit en hyllad 
ordkonstnär och underhållare samt ett levande exempel på berättelse-
konstens betydelse för svensk teater och komik. Begränsat antal platser. 
För deltagare 13-25 år. Boka plats via michael.sjoberg@tierp.se 
Ett samarbete med Riksteatern. En del av Ung kultur möts (UKM). 

Fredag 3 november • kl 13.00–15.00 • Utställningshallen, Möbeln

Warhammer, brädspel och rollspel
Kom och testa figurspelet ”Warhammer”, brädspelet 
”7 Wonders” samt rollspelen ”Mutant” och ”Spelet om Morwhayle”! 
Erfarna personer finns på plats och svarar på frågor och kommer med tips.  
För såväl nybörjare som erfarna spelare och vuxna nostalgiker.  
Ett samarbete med Fantasia. 

Onsdag 8 november • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Svinnlandet
Journalisten och dumpstraren Andreas Jakobsson och hans familj har i fyra 
års tid levt nästan uteslutande på mat från mataffärernas sopor. I Sverige 
kastas ungefär en tredjedel av all mat som produceras, fast det inte är 
något fel på det mesta av den. I boken ”Svinnlandet” kartlägger Andreas 
svinnet i alla led i livsmedelskedjan och presenterar möjliga lösningar. 

Torsdag 9 november • kl 16.00–19.00 • Örbyhus bibliotek 
Onsdag 15 november • kl 16.00–19.00 • Tierps bibliotek

Workshop: Lär dig släktforska!
Vem var farfars farfar? Roald Sundberg har lång erfarenhet av släktforsk-
ning. Denna dag kan du lära dig hur databaserna på biblioteket fungerar 
och få tips på hur du kan göra för att söka dina rötter. Ta gärna med 
information om dina föräldrar och deras fäder och mödrar. 
Ett samarbete med ABF. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Torsdag 16 november • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Miljökollaps eller hållbar framtid?
 – Hur ungdomar pratar om de stora miljöfrågorna
Är världen på väg mot en miljökollaps eller kommer vi nå en hållbar 
framtid? Frågan får många unga människor att känna hopplöshet och 
maktlöshet. Föreläsaren Kajsa Kramming är gymnasielärare, grundare till 
”Föräldravrålet” och doktorand vid Uppsala universitet. Hon har undersökt 
hur ungdomar påverkas av dagens stora miljöfrågor, vad det är som ger 
upphov till deras känslor och hur dessa kan användas på ett positivt sätt.
Finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Foto: CCO Public Domain

Foto: Pressbild, Offside Press

Kalle Haglund. Foto: Riksteatern

Kajsa Kramming. Foto: Privat

Foto: Mostphotos
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Torsdag 23 november • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Asperger – en styrka eller svaghet?
Vem avgör?
Att ha Asperger innebär att hjärnan arbetar annorlunda än vad en ”normal” 
hjärna gör. För en del fungerar vardagen bra och för andra kan det vara en 
kamp. Vad har jag behövt förstå om min funktionsvariation för att få en 
fungerande vardag? Vad behöver personal veta om hur de ska bemöta mig? 
Föreläsning av Anna Thalén. Ett samarbete med Infoteket.

Fredag 24 november • kl 18.15 • Aspenaulan, Tierp

Scenkonstkarusellen: I´m purple, bitch
En tjej kan inte... En kille skulle aldrig... Det finns inte en chans att du kan!
Vad händer när vi bryter mot reglerna? Välkommen till en allvarlig, viktig 
och rolig föreställning med teater, dans och massor av glitter! För deltagare 
13-20 år. Producerad av det internationella scenkonstkompaniet Awake 
Projects. Ett samarbete med Region Uppsala och Tierps Riksteaterförening. 
En del av Scenkonstkarusellen. Boka plats: 0293-21 82 60.

Tisdag 28 november • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Vernissage med föredrag: Sparade ögonblick
I samband med utställningen ”Sparande ögonblick” berättar Barbro Björne-
malm, antikvarie på Upplandsmuseet, om olika dokumenterade händelser i 
Tierps kommun. Utifrån bilder som tagits av journalister vid Arbetarbladets 
Tierpsredaktion mellan åren 1964-1975 berättar hon om en tid då den 
offentliga sektorn var som störst, alldeles innan folkhemsperiodens slut.
Ett samarbete med Upplandsmuseet.

Onsdag 29 november • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln 

Vildare Sverige – Mat, miljö, mångfald
Sverige har många stora vilda däggdjur och fåglar som ger oss möjligheter 
till rika upplevelser och bra mat. De har också viktiga funktioner i vårt ge-
mensamma landskap. Carl-Gustaf Thulin är docent i biologi med inriktning 
mot populationsbiologi. Han ställer frågan om vi i stället för att begränsa 
viltstammar skulle utöka dem och tillföra arter som tidigare funnits här? 
I framtiden kanske vi ser visenter (europeisk bison) och vilda hästar som 
betar i landskapet? Finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen. 
Boka plats: 0293-21 82 60. 

Anna Thalén. Foto: Anna Thalén

Foto: Martin Bohm

Foto: Arbetarbladet

Foto: Mostphotos



Teater C. Foto: Sven-Olof Ahlgren

Torsdag 30 november • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln

Land och stad – nya relationer i en osäker tid
Landsbygden beskrivs ofta som ett före-detta-landskap som haft sina 
glansdagar. Men om vi istället riktar blicken framåt; hur kan den svenska 
landsbygden ta plats i en alltmer globaliserad värld? Hur påverkas lands-
bygden av migration, nya kommunikationsmedel och klimatutmaningar? 
Föreläsaren Erik Westholm är professor vid institutionen för stad och land 
vid Sveriges lantbruksuniversitet och har framtiden som forskningsfält. 
Finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.  

Onsdag 6 december • kl 17.30 • Utställningshallen, Möbeln

Finland 100 år: FINNDrama
Andra inslaget i höstens litteraturkarusell uppmärksammar att Finland i år 
firar 100 år som självständig stat. Genom läsningseventet FINNDrama får 
publiken i Uppsala län möjlighet att stifta bekantskap med både ny och 
äldre finländsk dramatik. Texterna gestaltas på svenska av Teater C från 
Uppsala, i regi av Riksteatern. Ett samarbete med Länsbibliotek Uppsala  
och Riksteatern. Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 14 december • kl 17.30–19.00 • Utställningshallen, Möbeln 

Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Tierps kommun välkomnar alla intresserade till dialog om innehåll och 
verksamhet i det kommande kulturhuset Möbeln. Tredje dialogen under 
höstterminen. Tema för kvällens träff: Utemiljö och omgivning. 
Adam Nyström, arkitekt i Tierps kommun, närvarar. Synpunkter kan  
även lämnas till louise.magnusson@tierp.se eller 0293-21 83 36.

Finland 100 år!

Foto: Mostphotos

TYCK TILL OM

Foto: Mostphotos

 
Ny hemsida!
 
Biblioteken i Tierps kommun har fått en ny webbplats. Besök den gärna 
på biblinord.se. Hemsidan kan anpassa till den skärm du använder: 
mobiltelefon, dator eller surfplatta.
 
På webbplatsen kan du läsa mer om programmen som ordnas, söka 
efter litteratur och se öppettider. 

biblinord.se



10-28 oktober
Carina Bodin och Lotta Lund
• Utställningshallen, Möbeln

Fotograferna Carina Bodin och Lotta Lund visar 
foto. Arrangeras av Tierps Konstförening.
Vernissage tisdag 10 oktober kl 17.00.

19 september – 7 oktober
Ackumulationer 
Den sakrala förgängligheten – en arbiträr 
encyklopedi 
• Utställningshallen, Möbeln

En utställning av konstnären Nito Vega om 
artefakter, gömmor och prydnader som berättar 
om vilka vi är och vart vi är på väg, men också 
om vår besvikelse över vårt förflutna och om vår 
rädsla för framtiden. Ett samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. Vernissage tisdag 19 
september kl 17.30.

10-26 augusti
Interpretation of an Ordinary Landscape 
Tolkningen av ett vanligt landskap
• Utställningshallen, Möbeln

En multimediainstallation av Pavel Matveyev,  
baserad på ett tillfälligt offentligt konstverk. 
Pavel hade en ram monterad i Karlholm mellan 
november 2016 och mars 2017. Han bad 
invånare och experter att titta genom ramen och 
spelade in deras associationer. Utställningen kom-
binerar en bild av detta landskap med inspelning-
arna. Verket har producerats med stöd av Tierps 
kommun, genom konstnärens kulturstipendium 
2016. Vernissage lördag 12 augusti kl 12.00.

29 augusti – 16 september
Christina Larsson
• Utställningshallen, Möbeln

Konstnären Christina Larsson ställer ut keramik. 
Christina gör keramik-avgjutningar av träd-
stammar. Arrangeras av Tierps Konstförening. 
Vernissage tisdag 29 augusti kl 17.00.
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28 november 2017 – 13 januari 2018
Sparade ögonblick – pressbilder från folk-
hemmets Uppland 1935-1975 
• Utställningshallen, Möbeln

I Upplandsmuseets samlingar finns 1,5 miljoner 
pressbilder. De är tagna på uppdrag av Upsala 
Nya Tidning och Arbetarbladet. Bilderna speglar 
tidsandan och det som hände i samhället.  
”Sparade ögonblick” är en utställning som utgår 
från nyhetsbilderna. De visar Uppland åren 1935-
1975. Ett samarbete med Upplandsmuséet.  
Vernissage med föredrag av Barbro Björne-
malm, antikvarie Upplandsmuseet, tisdag  
28 november kl 17.30.

31 oktober – 25 november 
Blot
• Utställningshallen, Möbeln

En utställning av Mirelle Eriksson från Tierp som 
mottog kommunens kulturstipendium 2017. 
Hon vann också Uppsala Comix serietävling 2015 
med serien ”Blot” som berättar om ett alternativt 
och mytologiskt, vikingatida Gamla Uppsala. 
Här visas serien i screentryck tillsammans med nya 
verk i fotopolymer-tryck och tusch-original i temat 
mörk, fornnordisk mystik. Vernissage tisdag 
31 oktober kl 17.00.
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”Sparade ögonblick”. Foto: Arbetarbladet

9-13 oktober
Her Self – a portrait
• Tierps bibliotek, Möbeln

Kvinnan i porträttet upptäcker att hon är betrak-
tad. Först blir hon smickrad, men sedan förlorar 
hon sig själv i processen… Den 13 minuter långa 
konstfilmen från 2016 belyser komplexiteten av 
att vara sedd eller betraktad. Verket har bland 
annat visats på Cannes Film Festival. Performer: 
Maud Karlsson, regi: Martin Lima de Faria och 
Judy Lieff, foto: Jesper Klevenås.  
Skolklasser bokar plats: 0293-21 82 60.

EN DEL AV TIERPS FILMVECKA

UTSTÄLLNINGAR
De flesta utställningarna visas i utställningshallen 
på Möbeln i Tierp. Du går in via Tierps bibliotek.



@kulturfritidtierp 

Biblioteken i Tierps kommun

kulturfritidtierp

Tierps bibliotek
Grevegatan 19 

815 23  Tierp  
0293-21 82 60  

biblioteket.tierp@tierp.se 
biblinord.se

KULTURLOV!
Måndag 30 oktober • kl 16.30–18.00 • Tierps bibliotek

Brädspelseftermiddag: Fun2Know
Spelet ”Fun2Know Sverige” berättar om Sverige på ett roligt och  
enkelt sätt. Kan du namnet på kända svenskar, vet du hur kanta- 
reller ser ut eller vem som är starkast i världen? Spelet använder bilder 
och frågor och finns på språken svenska, arabiska, engelska, dari och 
tigrinja. För både barn och vuxna.

Tisdag 31 oktober • kl 13.00–14.20 • Ålder 13-25 år • Tierps fritidsgård

Kreativt skrivande med Kalle Haglund 
Skrivarkurs med Kalle Haglund, som vunnit SM i Poetry Slam. Med 
vemod och underfundig humor har han blivit en hyllad ordkonstnär 
och underhållare samt ett levande exempel på berättelsekonstens  
betydelse för svensk teater och komik. Begränsat antal platser.  
Boka plats via michael.sjoberg@tierp.se. Ett samarbete med Riksteatern. 
En del av Ung kultur möts (UKM). 

Onsdag 1 november • Tierps fritidsgårds ateljé 
Kl 10.00–12.00 • Ålder 8-12 år 
Kl 13.00–15.00 • Ålder 13-15 år

Serieworkshop med Mirelle Eriksson
Workshoppar för dig som är 8-12 år eller 13-15 år och vill lära dig 
mer om hur du skriver och tecknar serier. Dessa hålls av serietecknaren 
Mirelle Eriksson som vann Uppsala Comix serietävling 2015 med  
serien ”Blot”. Boka plats: 0293-21 82 60.

Fredag 3 november • kl 13.00–15.00 • Tierps bibliotek

Warhammer, brädspel och rollspel
Kom och testa figurspelet ”Warhammer”, brädspelet ”7 Wonders” 
samt rollspelen ”Mutant” och ”Spelet om Morwhayle”! Erfarna  
personer finns på plats och svarar på frågor och kommer med tips.  
För nybörjare, men även erfarna spelare samt vuxna nostalgiker. 
Ett samarbete med Fantasia.

Fredag 3 november • kl 18.00 • Från 13 år • Tierps fritidsgård 

Zombiewalk
Dags för de odöda att hasa sig genom Tierp! Vi träffas på fritidsgården 
för sminkning och förberedelser kl 18.00. Vandringen börjar kl 21.00.

v 44

Serieteckning av Mirelle Eriksson.

Kalle Haglund. Foto: Riksteatern
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