Kulturkalas
30 oktober – 6 november 2021
Se hela programmet på solvesborg.se/kulturkalas

Smygstarta kulturkalaset!

Tisdag 26 oktober
Musikquiz
19.00 Slottslängorna
Smygstarta årets kulturkalas med ett
musikquiz för både barn och vuxna i
Slottslängorna under ledning av Sölvesborgs Musikkår. Fina priser utlovas.
Fika till självkostnadspris. Fri entré.
Arr: Sölvesborgs Musikkår

Torsdag 28 oktober

En resa genom Sverige
13.15 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Visor med Anders Malcolmsson.
Fri entré
Arr: Kom låt mig visa dig

Visor med Emil Ny
14.30 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
En stund att stanna upp, luta sig
tillbaka och insupa någonting som ska
föreställa vackert. Fri entré.
Arr: Kom låt mig visa dig

SPÖKRUNDA
… för den som törs
16.30-17.30 för 5-9 år
19.00-20.00 för 10 år och uppåt
Nogersund (vid återvinningen)

Höstmys i Handelsstaden
10.00-20.00
Handelsföreningen bjuder in till en
mysig dag och kväll med erbjudanden
i våra medlemsbutiker. Krögarna och
fiken myser till det med en höstmeny.
Arr: Handelsföreningen

Lördag 30 oktober
Gott och blandat,
ett knippe visor i höstrusket
12.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Visor med Bernt Wyöni. Fri entré
Arr: Kom låt mig visa dig

Ta med egen ficklampa! Hungriga
häxor, monster och spöken kan köpa
lättare förtäring till självkostnadspris
i Nogersunds hembygdsgård efter
avslutad runda. Fri entré.
Arr: Teatersmedjan i Blekinge och Nogersunds hembygdsförening

Charis
– Les Harmonies Galantes
19.00 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
En musikalisk vandring genom
1700-talets Europa. Lyssna på tre
karaktäristiska instrument från denna
tid såsom traversflöjt, viola da gamba
och cembalo: en raritet för örat och en

delikatess för själen. Ezequiel Cortabarría, traversflöjt. Hanna Thiel, viola
da gamba. Marco Bonacci, cembalo.
Fri entré.

egen trädgård ser ut. Fri entré.
Begränsat antal platser. Anmälan till:
lisa.johannesson@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun

Arr: Musikföreningen Charis

Söndag 31 oktober

Författarbesök
Kristina Sandberg

Författarbesök – En ensam
plats, med Kristina Sandberg
och Birgitta Henriksson
17.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum

Konstnärens Trädgård
– Linda Schilén

samt besök av Sölvesborgs
Trädgårdsförening
14.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Vad är skillnaden mellan att vara
trädgårdsmästare och konstnär?
Varmt välkommen till föreläsningen
om ”Konstnärens trädgård”, en plats
där alla sinnen väcks till liv och får
spelrum. Följ med och se hur Lindas

En textmusikalisk afton med Kristina
Sandberg, författaren som tilldelats
Augustpriset och Selma Lagerlöfs
litteraturpris. Hör henne berätta sin
historia, hur hon mitt i en hektisk
tillvaro hastigt förlorade sin pappa,
samtidigt som hon drabbades av
bröstcancer. Rädslan att dö från sina
barn utmynnade i den självbiografiska
boken En ensam plats. Kristina har
denna kväll sällskap av pianisten
Birgitta Henriksson som sätter
tonerna till denna starka berättelse.
Fri entré.
Arr: Sölvesborgs kommun
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Måndag 1 november
Halloweenpyssel
12.00–14.00 Hälleviks hembygdsgård
Pyssel för barn med Halloween tema.
Fika till försäljning. Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen Facklan
www.hallevik.se

Kulturinvigning av
Nakterhuset med öppet hus

Dumma teckning
– Teaterföreställning för barn

13.00-16.00 Nakterhuset Sölvesborg

13.00 Nakterhuset (Speltid 30 min)

Fotoutställning och visning av
möteslokaler och verksamhet. Kaffeservering finns till självkostnadspris.
Yoga I möteslokalen Byssan mellan
kl. 13.45 och 14.45 finns möjlighet
att delta i Yoga Nidra Meditation,
15 minuters djup kroppsvila med
vaket sinne, liggandes på golvet eller
sittandes på stol - sker med hjälp av
instruktioner från ledaren. Fri entré.

Mint vill rita lika fint som storebror.
Men det är svårt. Allt blir bara fel. Allt
blir bara fult. Och vem har egentligen
sagt hur man ska rita en katt? Vem har
sagt att havet måste målas blått?
Fri entré. Begränsade platser, boka på
nakterhuset.sbg@hotmail.com eller
sms 0760-22 88 12.

Arr: Nakterhuset Sölvesborg
www.nakterhuset-sbg.se

Arr: Sölvesborgs Riksteaterförening
www.riksteatern.se/solvesborg

Lär dig bygga med Redstone
i Minecraft

Släktforskning
– För barn och vuxna

13.00–15.00 Digitalt

13.00–16.00 Nakterhuset
Behöver du hjälp med att komma
igång med släktforskning? Eller har du
frågor om DNA forskning? Välkommen
in till oss så hjälper vi dig. Fri entré.
Arr: Sölvesborgs Släktforskarförening
www.sbg-anor.se

Digital workshop i Minecraft, lär dig
grunderna inom redstone tillsammans
med ungdomar från Hemkodat.
Du spelar hemifrån. För dig 10-13 år.
Obs! Max antal deltagare: 12 personer.
Det är gratis att vara med!
För anmälan/frågor kontakta
lisa.johannesson@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun
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Guidad tur
– Hälleviks fiskemuseum
14.00 Hälleviks fiskemuseum
Gå en guidad tur i Hälleviks fina fiskemuseum. Passar alla åldrar. Anmälan
senast 29/10 till Jenni 0706-31 62 32.
Arr: Hembygdsföreningen Facklan

Teckna fult snyggt
14.00, Nakterhuset Sölvesborg
Släpp loss fantasin och teckna lekfulla
”Aulawaablar”. För barn och vuxna.
Fri entré. Begränsade platser: 15 st.
Anmälan Helene 0767-78 70 30.
Arr: Helene F Sturefelt i samarbete med
Nakterhuset

Folkmusik från Blekinge och
andra platser
16.30 Sölvesborgs Bibliotek
Kom och lyssna på härlig folkmusik!
Fri entré.

Arr: Blekinge spelmansförbund och kom låt
mig visa dig

GRIPSHOLM
– En kärlekshistoria
18.00 Biograf Scala
Svenska Amerika Linjen och dess
60-åriga historia. Filmvisning - En
kärlekshistoria i skuggan av andra
världskriget. Rune, sjöman på den vita
amerikabåten GRIPSHOLM som under

brinnande krig korsar de minerade
världshaven för utväxling av krigsfångar. Detta genom brevväxling med
flickvännen Berit. Fri entré.
Arr: Båtolog Anders Nilsson

Malenka
19.00 S.t Nicolai kyrka
Sång- och musikgruppen Malenka
presenterar sitt program ”Musik i
världen”. Fri entré.

Arr: Sölvesborgs Kammarmusikförening

Tisdag 2 november
Kulturinvigning av
Nakterhuset med öppet hus
10.00-13.00, Nakterhuset Sölvesborg
Öppen scen, fotoutställning, visning
av lokaler och verksamhet. Kaffeservering till självkostnadspris. Fri entré.
Vill du testa att stå på scen?
Kom och testa att spela på en scen.
Olika instrument finns på plats, men
tag gärna med eget.
Yoga kl.10.45 och 11.45 finns möjlighet
att delta i Yoga Nidra Meditation lokalen Byssan. 15 minuter djup kroppsvila
med vaket sinne, liggandes på golvet
eller sittandes på stol - sker med hjälp
av instruktioner från ledaren.
Arr: Nakterhuset
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(fortsättning tisdag 2 november)

Teckna fult snyggt

Guidad tur
– Hälleviks fiskemuseum

10.00, Nakterhuset Sölvesborg
Släpp loss fantasin och teckna lekfulla
”Aulawaablar”. För barn och vuxna.
Fri entré. Begränsade platser: 15 st.
Anmälan Helene 0767-78 70 30
Arr: Helene F Sturefelt i samarbete med
Nakterhuset

Halloweenpyssel
12.00–14.00 Hälleviks hembygdsgård
Pyssel för barn med Halloweentema.
Fika till försäljning. Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen Facklan
www.hallevik.se

14.00 Hälleviks fiskemuseum
Gå en guidad tur i Hälleviks fina fiskemuseum. Passar alla åldrar. Anmälan
senast 29/10 till Jenni 0706-31 62 32
Arr: Hembygdsföreningen Facklan

Silene Høxbro och Sandra
Holst
17.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Sandra Holst, fiol och durspel, och
Silene Høxbro, gitarr och fiol, är en
folkmusikduo som spelar både
nyskriven och traditionell musik i egna
arrangemang. Musiken har rötter i den
svenska folkmusiken, och med deras
skickliga samspel och svängiga melodier skapar de en helt unik ljudbild.
Fri entré.
Arr: Kom låt mig visa dig och Sölvesborgs
kommun

13.00–15.00 Digitalt

Musikquiz för dig som inte
hänger med

Delta i en digital workshop där du får
prova att skapa egna spel i Roblox
studios tillsammans med ungdomar
från Hemkodat. Du deltar hemifrån via
Zoom. Målgrupp: 10-13 år
För anmälan eller frågor kontakta
lisa.johannesson@solvesborg.se
Max antal deltagare: 12 personer.

Testa dina kunskaper om musiken som
har några år på nacken. Det blir jazz,
visa, pop och rock men inte en enda
topplistelåt från 2020-talet.
Pete Rogers och Lotta Bojeby spelar,
sjunger och ställer kluriga frågor.
Fri entré.

Roblox – Lär dig skapa spel

Arr: Sölvesborgs kommun
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18.30 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum

Arr: Sölvesborgs kommun
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Onsdag 3 november
Workshop – Lera och keramik
11.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Rosalía Ramírez leder en workshop i
lera och keramik. Hon visar materialets
egenskaper, möjligheter, tekniker
och kreativa lösningar för att arbeta
med verktyg som kan finnas hemma.
Målgrupp 6-15 år. Begränsade platser.
Anmälan till:
lisa.johannesson@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun

kortlek och lär dig ”läsa” folks tankar.
Anders Fox lär ut till grupper på ett
pedagogiskt och underhållande sätt.
Alla kommer hem med ett trick att
visa upp. Begränsat antal platser.
Anmälan till
lisa.johannesson@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun

”Måla livet” symbolpedagogik;
ett kreativt sätt att närma sig
de existentiella djupen.
15.00 Listerkyrkan i Hällevik
Ledare Helene F Sturefelt, diplomerad
symbolpedagog. Fri entré. Begränsat
antal platser. Anmälan till:
helene.f.sturefelt@live.se
Arr: SENSUS.

Släktforskning
17.00 Norra Bryggerigatan 1,
Prova-på släktforskning, lär dig allt
du behöver veta för att komma igång i
letandet av dina rötter. Fri entré.
Arr: Sölvesborgs släktforskarförening och
Studieförbundet Vuxenskolan

Kulturprisutdelning 2021!
Trollkarl Anders Fox
14.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Lär dig att trolla och förbrylla din omgivning samtidigt som du har kul! Få
gummisnoddar att hoppa från knoge
till knoge, bli fingerfärdig med en

18.00 Listers Härads Tingshus
Träffa Sölvesborgs kulturpristagare
genom tiderna. Lyssna till fin musik
och fira årets pristagare!
Arr: Sölvesborgs kommun
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(fortsättning onsdag 3 november)

Vi sjunger ändå!
19.15 Musicum
Lärde du dig aldrig noter i skolan, har
du aldrig sjungit stämsång? Det gör
inget, vi sjunger ändå! Tycker du om
att sjunga tillsammans då är DU rätt
person för denna kväll. Jan ”Jotte”
Lindell och Jonatan Carlemar lotsar
dig rätt. ”KEEP SINGIN”! Fri entré.
Arr: Jan ”Jotte” Lindell

Torsdag 4 november
Workshop – Teckning/Kollage
11.00 Sölvesborgs bibliotek Lärcentrum
Konstnären Rosalía Ramírez inspirerar
till att arbeta med olika material t.ex.
papper, kartong, snöre, tyg, tidningsurklipp, löv, pinnar, blommor, m.m.
– för att skapa egna designer och
tavlor. Målgrupp 6-15 år. Begränsat
antal platser. Anmälan:
lisa.johannesson@solvesborg.se
Arr: Sölvesborgs kommun

Andersson och jag!
17.00 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum

Britt-Marie Ney
18.30, Nogersunds Bygdegård
Utställning och föreläsning.
Britt Marie Ney berättar om sin stora
samling av årstidsbonader.
Fri entré. Kaffe/kaka 20 kr.
Arr: Nogersunds hembygdsförening, NBV,
Slöjd i Blekinge, Sölvesborg-Mjällby Sparbank

Kura Skymning
18.30 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
Kom och hör berättelser om gamla
väsen från skog och mark. Ålderstigna
legender lyfts fram och nästan bortglömda sägner från en förlorad värld
presenteras. Fri entré.
Arr: Sölvesborgs kommun

En personlig betraktelse över Dans
Andersson liv och dikt. Framförd av
Olof Eriksson. Fri entré
Arr: Musikern själv
8
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Konst i Glashyttan

Gospel Stompers

Visor att minnas

20.00 Sölvesborgs golfkrog

14.00 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum

Blue Note bjuder på Gospel Stompers
på Sölvesborgs Golfkrog. Gospel
Stompers spelar jazz av Dixielandsnitt
men även ballader, gospel och negro
spirituals. Entré 50 kr för medlemmar
i musikföreningen, 100 kr för övriga.
Bordsbeställning 0456-706 70.

Kom och lyssna till fina visor framförda
av Visans vänner. Fri entré.
Arr: Visans vänner

Arr: Musikföreningen Blue Note
www.blue-note.se

Fredag 5 november

Foto: Mattias Nilsson

5 nov
Utebio

Harry Potter

Utebio på Stortorget
– Harry Potter och de vises sten
18.30 Stortorget

Ukkefellowz
– Krakel Spektakel
11.00 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
Ukkefellowz framför föreställningen
Krakel Spektakel. Fri entré.
Arr: Ukkefellows

Flytta ut fredagsmyset till Stortorget!
Ta fram trollspöt och gör dig redo för en
magisk filmupplevelse när vi visar Harry
Potter på utebio. Kom gärna utklädd, ta
med egen stol, fikakorgen och ev. filtar.
Popcorn och dricka till filmen går att köpa
inne på Scala bio. Repelo Muggletum!
(OBS! Ställs in vid oväder)
Arr: Sölvesborgs kommun

9

(fortsättning fredag 5 november)

Lördag 6 november
En varieté av väl valda visor och
verser ur mina vinklar och vrår.
12.00 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
Visor med Johannes Holmqvist.
Fri entré.
Arr: Kom låt mig visa dig

I visans tjänst – Minnen från
50 år med svenska visor.
13.15 Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
Visor med Torsten J Arnbro.
Fri entré.

5 nov

Arr: Kom låt mig visa dig

Ur hjärtats vrå
19.00, Hörvik-Krokås hembygdsgård
En musikalisk monolog om Alice Tegnérs
liv, med Elin Sandelius och Johan
Harding. En multibegåvad kvinna, ett
socialt geni och en av Sveriges största
kompositörer. Berättelsen om en
kvinnas liv i ständig kamp om att passa
in, där det hon levde för räknades som
nöje. I föreställningen får vi lära känna
människan bakom kändisskapet och ta
del av hennes stora musikskatt.
För info/biljettbokning, 0723259485
www.bygdegardarna.se/horvik-krokas

Se hela kulturkalasets
program på webben!
Vi reserverar oss för eventuella
ändringar. Mer information om
programpunkterna hittar du på
Sölvesborgs kommuns webb.
Och du, det kan också tillkomma
något nytt till programmet,
så kika gärna in på
solvesborg.se/kulturkalas

Arr: Hörvik Krokås hembygdsförening
i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund, Kulturrådet och Studieförbundet
Vuxenskolan.
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Försäljning av CD-skivor,
böcker och tidningar
Kika gärna in hos oss på
Sölvesborgs bibliotek.
Kanske du vill testa ett
skräckquiz, eller fynda
böcker med mera?

Start måndag 1 november, 10.00
Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum

Skräckquiz

1-5 november
Sölvesborgs Bibliotek Lärcentrum
Är du mellan 9-12 år och älskar
skräck? Testa dina kunskaper i vårt
skräckquiz. Allt du behöver är en
smarttelefon.
Arr: Sölvesborgs kommun

Ukulele-lek för barn och vuxna
1 november, 15.00, Nakterhuset
2 november, 11.00, Nakterhuset
5 november, 12.00 Sölvesborgs Bibliotek

Vi leker musik tillsammans!
Några instrument finns på plats,
har du en egen ukulele ta gärna med den.
Fri entré. Anmäl till Helene 0767-78 70 30
Begränsat antal platser: 15 st

Foto: Pixabay

OBS! Tillfället på biblioteket
kräver ingen föranmälan.
Arr: Helene F Sturefelt
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Kreativitetsbyrån
med Caroline Malmsjö
På Sölvesborgs bibliotek

Tie dye
Måndag 1 november

Halloween, Glow in the dark
Lördag 30 oktober
Workshop 1: kl 11.00-13.00
Workshop 2: kl 13.30-15.30
För barn och unga 10-15 år
(Föräldrafritt!)
Söndag 31 oktober
Workshop 1: kl 12.00-13.30
Workshop 2: kl 15.00-16.30
(OBS! För barn och unga tillsammans
med en vuxen.)
Måla pumpor med självlysande färg,
förvandla kulor till läskiga ögon att
dekorera Halloweenfesten med.
OBS! Allt är gratis, men det är ett
begränsat antal platser. Anmäl till:
lisa.johannesson@solvesborg.se

Workshop 1: kl 14.00-16.00
För Barn/unga 10-15 år (Föräldrafritt!)
Workshop 2: kl 17.00-18.30
(OBS! För barn och unga tillsammans
med en vuxen.).
Vi färgar kläder och textil med olika
knyttekniker och kulörer.

Makramé
Tisdag 2 november
Workshop 1: kl 14.00-16.00
Barn/unga 10-15 år
Workshop 2: kl 17.00-18.30
Barn/unga tillsammans med en vuxen.
Vi knyter amplar, nyckelband och gör
armband o miniregnbågar.
Arr: Sölvesborgs kommun
i samarbete med Caroline Malmsjö.

solvesborg.se/kulturkalas

Fritidsgårdarnas
höstlovsprogram
Bio på Scala – Ron rör om
Fredag 29 oktober, kl. 16.30-18.50
Samling 16.30 Scala bio, Sölvesborg.
Bion börjar 17.00 (1 h 50 min).
Boka din biljett på någon av våra
fritidsgårdar. Pris: 20 kr
(betalas kontant vid anmälan).
Begränsat antal platser.
För dig i åk: 4-6.

Äventyrsgruppen
åker på äventyr
Måndag 1 november
Är du intresserad av att
vara med i Äventyrsgruppen?
Kontakta fritidsgårdarna.

Pumpaverkstad
Tisdag 2 novemberkl. 15-21
Skapa en läskig Halloweenpumpa,
på fritan i Mjällby eller på Skofabriken.
För dig i åk 4 - gymnasiet.

Spökrunda
Onsdag 3 november
Vågar du gå vår spökrunda på Slingan
vid Bokelundskolan? Skynda med
anmälan - du/ni blir tilldelade en tid.
För dig i åk 4 - gymnasiet.

Sportgruppen åker på skoj
Torsdag 4 november
Är du intresserad av att vara med i
Sportgruppen?
Kontakta fritidsgårdarna.

Öppet på Skofabriken
Torsdag 4 november, kl. 15-21
Kom till Fritidsgården i Sölvesborg
för skönt kvällshäng med ett härligt
gäng! Endast för åk 7 - gymnasiet.

Bada på Victoriabadet
Fredag 5 november, kl. 14-16
Vi åker och badar på Victoriabadet i
Valjevikens område. OBS! Samling:
13:45 utanför badhuset. Anmäl dig
på någon av våra fritidsgårdar. För
dig i åk: 4-6. Simkunnighet krävs.

Öppet på Skofabriken

Fredag 5 november, kl. 17-23
Fredagshäng på fritidsgården
Skofabriken i Sölvesborg.
Endast för åk 7 - gymnasiet.

Kontakta Fritidsgårdarna
Skriv gärna till oss på våra sociala medier
facebook.com/fritidsgardarnasolvesborg
instagram.com/fritidsgardarnasolvesborg
Eller ring oss: Fritan (Mjällby): 0456-816424,
Skofabriken (stan): 0456-816212.
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Utställningar
Alla utställningar har fri entré!

Simon Berg
Listers härads Tingshus
30-31 oktober kl. 12–15
3-4 november kl. 12–15
5-6 november kl. 13–16
Simons konst visar uttryck för inre såväl som yttre landskap. Platserna kan
vara Skånes vidder, kulturlandskap
och Blekinges rumsliga, ofta intima
natur.
Arr: Sölvesborgs kommun

Ingrid Andersson Himmelstad
- Stad i ljus
Rådhuset , 1-5 november kl. 10-13
Konstutställning.

Arr: Sölvesborgs kommun

Attila och Desiree Forsman
Badhusgatan 4 a (bakom f.d. Altona)
30-31 oktober kl. 11-15
3 november kl. 16-18
6 november kl. 11-15

Kulturarvet i byrålådan
– 5 års jubileum
Vita Boden Nogersunds hamn
31 oktober - 4 november, kl. 14-16
Årets tema 2021- Årstidsdukar och
paradhanddukar, återvinning och
kuriosa. Vi visar och berättar vad vi har
i gömmorna. Kaffe/hembakat 30kr.

Arr: Nogersunds hembygdsförening, NBV,
Slöjd i Blekinge, Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Årstidsbonader
Nogersunds Bygdegård
4 november, kl. 18.30

Öppen ateljé till måleriverkstad.
Arr: Attila och Desiree Forsman

Christoffer Lindskov
Sölvesborgs Bibliotek
Öppet bibliotekets ordinarie öppettider
Malmöbaserad konstnären Christoffer
visar konst i surrealistisk tappning.

Utställning och föreläsning i Nogersunds Bygdegård. Britt Marie Ney
berättar om sin stora samling av
årstidsbonader. Fri entré.
Kaffe & kaka 20 kr

Arr: Nogersunds hembygdsförening, NBV,
Slöjd i Blekinge, Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Arr: Sölvesborgs kommun
14
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Helene Sturefeldt

Annas växthus

Nakterhuset
1 november kl. 13–16
2 november kl. 10–13

30-31 oktober kl. 11–15
4 november kl. 16–19
6 november kl. 11–15

Utställning av Brofototavlor och
tecknade Aulawaablar.

Konsthantverksbutik och galleri från
lokala kreatörer. En nyhet för hösten
är lampfötter, ljusstakar och vaser
med personlig karaktär från keramikern Therese Bondesson, Ronneby.

Arr: Helene F Sturefelt i samarbete med
Nakterhuset.

Arr: Annas växthus

Textil till skulptur
– Mona Hedin och Adam Hedin
Sölvesborgs konsthall
30-31 oktober kl. 12–15
3 november kl. 16–18
6 november kl. 12–15
Mor och son ställer ut tillsammans
för första gången. Båda är bosatta på
Öland. Mona Hedin visar textila objekt,
främst gobelänger. Adam Hedin visar
upp humoristiska fågelskulpturer.
Även öppet söndag 7 nov kl. 12–15.
Arr: Sölvesborgs konstförening

Konst i Glashyttan
Glashyttan i Slottslängorna
30-31 oktober kl. 11–15
3 november kl. 16–18,
6 november kl. 11–15
Under Kulturkalaset fylls Glashyttan
i Slottslängorna åter med konst i
regnbågens alla färger, i en naturskön
och historisk miljö. Konstnärerna
Alexandra Melander och Gerd Hector
bjuder in till vernissage lördagen den
30 oktober, kl. 11–15.
Arr: Alexandra Melander och Gerd Hector
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Utställningar

Utställningar
i Hörvik-Krokås bygdegård

Borre Museum – Öppet hus

•

Listers Härads Tingshus
30- 31 oktober kl. 12.00–15.00
Teckningar och träfigurer med lokal
anknytning av skämttecknaren och
träsnidaren Bror ”Borre” Carlström.
”Borre” har varit utställd på Nationalmuseum och fått Sölvesborgs stads
kulturpris 1966.

5-6 november kl. 10-16

•
•
•

Demokratin-100 år.
Regeringen och BR. Det är 100 år
sedan kvinnorna fick rösträtt
Hanö förr (1985) och nu.
Foto; Jan-Åke Brandt
Marinan i Hörvik byggs 1999.
Foto; Lars-Roland Nilsson
Signe; Foto; Olle Södergren

Arr: Hörvik- Krokås Hembygdsförening,
Studieförbundet Vuxenskolan

Arr: Kulturföreningen Borres Vänner

P

Öppen ateljé, galleri
och kulturcafé
Camilla Nilsson Design, Målarevägen 12.
30-31 oktober kl. 11–16
6 november kl. 11–16
Camilla öppnar upp sin ateljé med
galleri & café. Utställning av konst,
främst måleri, samt inredningsdesign.
Allt unikt & handgjort. Caféet erbjuder
hembakade kakor med hösttema.
Sitt ner och njut i ateljén,
glasverandan eller trädgården.
Även öppet den 7 november kl. 11–16.
Arr: Camilla Nilsson

Pepes garage, foto och måleri
Östra Storgatan 25 Sölvesborg
5 november kl. 17–20
6 november kl. 11–15
Greger Bojeby, måleri, och Malin
Nordgren Hansson, foto och design,
ställer ut sin konst i Pepes garage på
Östra Storgatan i Sölvesborg.
Även öppet 7 november kl. 11–15.

Arr: Greger Bojeby, Malin Nordgren-Hansson

solvesborg.se/kulturkalas

