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Får det lov att vara lite kultur i vår?

Hos oss på kulturförvaltningen kan du njuta av kultur året 
runt. Vare sig du vill uppleva spännande samtida konst, 
utforska Kristinehamns rika historia eller förlora dig i en 
medryckande berättelse så har vi något för dig.

I det här programmet vill vi presentera de utställningar och 
arrangemang som vi har planerat för vårterminen 2020.* 
Här hittar du lite av varje, från sagostunder och målerikurser 
till inspirerande föreläsningar, digitala kurser och pensionärs-
happenings. Självklart kan du också läsa mer om våra olika 
utställningar.

Vi hoppas att du ska hitta något du gillar i programmet, 
och att du har möjlighet att komma och besöka oss. 
Varmt välkommen in till oss i vår!

Kristinehamns bibliotek
Kristinehamns Historiska
Kristinehamns konstmuseum

* Med reservation för ändringar och oförutsedda händelser. Fler arrangemang kan tillkomma.
Besök eller kontakta våra verksamheter, eller följ oss i sociala medier för att få aktuell information.
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Sagostund 
Fredag 10 januari
10.30
Biblioteket

En läs- och berättarstund. 
Tillsammans med barnbibliotekarien 
kliver vi in i bokens värld, en plats där 
fantasin ger oss vingar. 
Passar barn mellan 3-6 år. 

Planerar du att komma med en 
grupp? Då vill vi ha föranmälan!
Biblioteket telefon 0550-880 80 
eller biblioteket@kristinehamn.se.

Tagga ner 
– en berättelse om utmattning
Torsdag 23 januari
18.00
Biblioteket, hörsalen

Psykisk ohälsa finns överallt. Inom alla 
yrken och alla samhällsklasser. I februari 
2016 drabbades Erika Bergqvist av en 
utmattningsdepression som gjorde att 
hon fick pausa allt. Idrottandet, jobbet och 
fritiden. Hon berättar om farorna med 
stress, prestation, om dålig självkänsla, 
arbetsmiljön idag och om att aldrig bli 
som förut.

Hämta fribiljetter på biblioteket 
från 13 januari.

BOKCIRKLAR för vuxna
Biblioteket anordnar en bokcirkel dagtid.

Kontakta biblioteket 0550-880 80, 
biblioteket@kristinehamn.se för mer 
information och för att anmäla intresse.

Foto: Tommy Andersson.
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Pensionärshappening 
Torsdag 30 januari
14.00
Kristinehamns konstmuseum

Är du pensionär och konstintresserad? 
Då är du välkommen till en eftermiddag 
på konstmuseet där vår pedagog håller 
en visning av aktuell utställning, berättar 
om en konstnär eller konstform, ibland 
har vi också inbjudna föreläsare. 
Aktiviteten är gratis, ingen föranmälan. 
Kom och samtala med andra om konst 
och ställ frågor. Håll utkik i Nya Kristine-
hamns-Posten där vi annonserar aktuellt 
ämne samma vecka!

Vad kostade väggen mig
- Margareta Lunde Martinsson
Torsdag 6 februari
18.30
Biblioteket

Föreläsning med Margareta Lunde 
Martinsson. I samarbete med 
Studie-förbundet Vuxenskolan. 

För information om biljetter kontakta 
mia.karlsson@sv.se

Sagostund
Fredag 7 februari
10.30
Biblioteket

En läs- och berättarstund.  Tillsammans 
med barnbibliotekarien kliver vi in i 
bokens värld, en plats där fantasin ger 
oss vingar. Passar barn mellan 3-6 år. 

Planerar du att komma med en 
grupp? Då vill vi ha föranmälan!
Biblioteket telefon 0550-880 80 
eller biblioteket@kristinehamn.se.

Loui Sand - Mitt liv äger ingen
Onsdag 5 februari
18.30
Biblioteket, hörsalen

Tidigare handbollsproffset och landslags-
spelaren Loui Sand kommer med sin 
föreläsning ”Mitt liv äger ingen”, en före-
läsning där Loui lyfter hur det är att vara 
adopterad, leva som mörkhyad i Sverige 
och att vara född i fel kropp. 
 
Hämta fribiljetter på biblioteket 
från och med 29 januari.

Välkommen till bibliotekets kostnadsfria 
kurser i digital kunskap! 
Kristinehamns kommun, Region Värmland 
och Medborgarskolan erbjuder tre olika 
digitala kurser för nybörjare inom dator 
och mobiltelefon. 

Anmäl dig till
biblioteket telefon 0550-880 80 eller 
e-post biblioteket@kristinehamn.se
Antal platser är begränsade. 

Plats
Samlingsrummet på biblioteket. 

Datorkurs för nybörjare (Windows)
29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2
10.00–11.30

Mobiltelefonkurs för nybörjare 
(Android, t.ex. Samsung)
29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2
12.30–14.00

Mobiltelefonkurs för nybörjare 
(iPhone)
29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2
14.30–16.00

DIGITAL 
KUNSKAP 
på biblioteket

Foto: Jenny Drakenlind.

Foto: Elliot Elliot, MTM.
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Hampus Hedström 
Hur man oavsett dröm 
når sina mål
Onsdag 19 februari
18.00
Biblioteket

Hampus berättar om sin uppväxt, hur han 
började driva företag redan som 15-åring 
och hur YouTube-karriären kom att bli ett 
heltidsjobb. 

Låna och lek 
med historiska väskor 
på Kristinehamns historiska

Barn som besöker museet har nu 
möjligheten att låna vår historiska väska 
och uppleva vår basutställning ”Järnet 
födde staden” på ett roligt och lekfullt 
sätt. Genom ”Titta och hitta” får barnen 
leka detektiver och leta efter olika bilder
/föremål i utställningen. Det finns också 
en bokstavsjakt, en frågesport där den 
som hittar det sökta ordet får en present. 

Välkommen att besöka museet.

SPORTLOV

Möt serietecknaren Esbjörn Jorsäter 
och lär dig skapa din egen seriefigur! 
Esbjörn har undervisat i teckning på 
Serietecknarskolan, hållit kurser via UR, 
på skolor och bibliotek och flertalet 
internationella teckningsprojekt. Hans 
böcker om teckning och bildberättande 
har sålt över 300 000 exemplar och 
används flitigt på teckningskurser för 
både vuxna och barn. 

Du får lära dig teckna seriefigurer och 
serier. Du väljer själv om det ska vara 
cartoon, fantasy eller superhjältar. Passar 
dig som går i mellan- och högstadiet. 
Anmäl dig till biblioteket@kristine-
hamn.se eller 0550-880 80 senast 21/2.

Spontanpyssla på bibblan!
Håll utkik efter spontanpyssel 
på biblioteket via våra sociala 
medier och på biblioteket.

Han delar med sig av sitt tankesätt och 
hur detta kan tillämpas för att nå sina 
drömmar och mål. En föreläsning om 
det skolan inte lärde dig.

Hämta fribiljetter på biblioteket 
från 5 februari.

Foto: Robert Eldrim.

Serieworkshop 
med Esbjörn Jorsäter
Måndag 24 februari
14.00-16.00 
Biblioteket

Bibblans bokklubb
Bibblans bokklubb finns för 
barn och unga som gillar att 
läsa och träffa kompisar! 

Hör av dig till biblioteket 
för mer information!
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Barnteater - Rätt som det är
Lördag 7 mars
11.00
Biblioteket, hörsalen

En historia om barnets rättigheter. 
Följ med barnen Lika och Olika på en 
upptäcktsfärd med svängig musik och 
massor av lek, men också svåra dilemman.

Rätt som det är är en föreställning som 
tar avstamp i FNs konvention om barnets 
rättigheter (Barnkonventionen). 

Den vänder sig till barn i åldrarna 4–8 år 
och vuxna i deras omgivning. Med Rätt 
som det är medvetandegör vi barns egna 
mänskliga rättigheter och skapar en grund 
för samtal kring dessa. 

Hämta fribiljetter från och med 21/2. 

Pensionärshappening 
Torsdag 27 februari
14.00
Kristinehamns konstmuseum

Är du pensionär och konstintresserad? 
Då är du välkommen till en eftermiddag 
på konstmuseet där vår pedagog håller 
en visning av aktuell utställning, berättar 
om en konstnär eller konstform, ibland 
har vi också inbjudna föreläsare. 
Aktiviteten är gratis, ingen föranmälan. 
Kom och samtala med andra om konst 
och ställ frågor. 

Håll utkik i Nya Kristinehamns-Posten 
där vi annonserar aktuellt ämne samma 
vecka!

Spela brädspel och schack 
på biblioteket!

Ta med kompisarna eller familjen 
och spela något av våra tjugo brädspel 
på biblioteket! 

Det finns spel för olika åldrar och smaker 
så kom och välj ut ditt favoritspel!

Sagostund
Fredag 6 mars
10.30
Biblioteket

En läs- och berättarstund. 
Tillsammans med barnbibliotekarien 
kliver vi in i bokens värld, en plats där 
fantasin ger oss vingar. 
Passar barn mellan 3-6 år. 

Planerar du att komma med 
en grupp? Då vill vi ha föranmälan!
Biblioteket telefon 0550-880 80 
eller biblioteket@kristinehamn.se

Vintermålarkurs med Kerstin Wessberg
Tisdag 25 februari - torsdag 27 februari

Förmiddagskurs: 09.30–12.00 
Eftermiddagskurs: 14.00–16.30
Kristinehamns konstmuseum

Vi bygger en härlig, snöig fantasivärld, barnens favoritsaker placeras in och scenen 
lyses upp med små spotlights vilket skapar ett magiskt ljus. Detta blir något 
konkret för barnen att måla av, men som ändå öppnar för fantasin, barnen får 
med sig en målning hem att sätta på väggen. Syftet är att barnen ska få jobba med 
grunderna i måleri samt uttrycka sig konstnärligt. Vi lär oss hur man målar med 
akrylfärg, att blanda färg och att se och måla ljus och skugga. Men framför allt får 
barnen använda sin fantasi och kreativitet genom ett tillåtande och lekfullt tema.

Vi bjuder på fika med frukt.
Kursen vänder sig till barn i åldern 8-12 år, som är välkomna att anmäla sig 
till en förmiddags- eller eftermiddagskurs. Varje kurs har 10 platser. 
Kerstin Wessbergs målarkurser är populära så vänta inte med din anmälan. 

Aktiviteten är gratis men måste föranmälas senast den 23 februari till 
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 0550-882 03, 0550-882 00. 

Observera att det är en sammanhängande kurs på tre halvdagar 
som avslutas med vernissage.
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PÅSKLOV

Pensionärshappening 
Torsdag 26 mars
14.00
Kristinehamns konstmuseum

Är du pensionär och konstintresserad? 
Då är du välkommen till en eftermiddag 
på konstmuseet där vår pedagog håller 
en visning av aktuell utställning, berättar 
om en konstnär eller konstform, ibland 
har vi också inbjudna föreläsare. 
Aktiviteten är gratis, ingen föranmälan. 
Kom och samtala med andra om konst 
och ställ frågor. 

Föreläsning om systrarna Brontë
Onsdag 11 mars
18.00
Biblioteket

Föreläsning om systrarna Brontë 
- Charlotte, Emily och Anne. 
Översättarna Anna-Karin Malmström 
Ehrling och Per Ove Ehrling besöker 
biblioteket och berättar om systrarnas 
uppväxt och utveckling till författare 
samt om deras romaner.

11-kaffe med Linje 3 
- tema Fröding
Lördag 21 mars
11.00
Biblioteket

Elvakaffe med tonsatt poesi. 
Framträdande av Linje 3 som framför 
egna tonsättningar av främst Gustaf 
Frödings dikter.

Hämta biljetter 20:- på biblioteket 
från och med 6/3.

Informationsträff 
om Daisy-talböcker
Torsdag 2 april
14.00
Biblioteket

Vi informerar om talböcker 
och presenterar nyutgivna titlar. 
Ingen föranmälan. 

Biblioteket bjuder på fika.

Påsklovsfilm!
Lär dig göra film 
tillsammans med proffs

Tisdag 14/4 - onsdag 15/4
10.00–15.00 
Kristinehamns konstmuseum och 
Kristinehamns Historiska

Nu återkommer denna populära kurs 
med filmarna Lisa och Joakim Hartvig. 
Med inspiration i Picasso-utställningen 
”Picasso valde Kristinehamn” på 
Kristinehamns Historiska får du lära 
dig att göra film som redigeras och 
sammanställs på Kristinehamns 
konstmuseum. Utifrån din fantasi 
skapar du din egen film, där 
pedagogerna vägleder dig genom 
filmskapandets alla delar.

Kursen har endast 15 platser så först 
till kvarn gäller. Kursen vänder sig till 
barn och ungdomar i åldern 10-15 år. 

Aktiviteten är gratis, men måste 
föranmälas senast den 12/4 till 
infokonstmuseum@kristinehamn.se
eller 0550-882 03, 0550-882 00. 

Ta med egen lunch. Vi bjuder på fika 
med frukt.

Observera att det är en sammanhängande 
kurs på två dagar.

Påsklov på biblioteket

Spontanpyssla 
Håll utkik efter spontanpyssel 
på biblioteket via våra sociala 
medier och på biblioteket.

Spela brädspel och schack 
Ta med kompisarna eller familjen 
och spela något av våra tjugo brädspel 
på biblioteket! Det finns spel för olika 
åldrar och smaker så kom och välj ut 
ditt favoritspel!

Foto: MTM.
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Officiell överlämning av porträtt 
av lyrikern Ingrid Nyström till 
biblioteket
Lördag 25 april 
11.00
Biblioteket

Förra året var det 20 år sedan lyrikern 
Ingrid Nyström gick ur tiden. För att 
uppmärksamma detta ska ett porträtt 
av Ingrid deponeras på Kristinehamns 
bibliotek. Ingrid Nyström föddes i Kristi-
nehamn och var under 40-talet en hyllad 
poet. ”Vattenspegel” och ”Kamé” är ett 
par av hennes utgivna diktsamlingar. Hon 
arbetade också som biblioteksassistent i 
Borås där hon förärades ett kulturstipen-
dium för sin diktsamling ”Glesnader”. 

Välkommen till biblioteket på den 
officiella överlämningen av Ingrid 
Nyström-porträttet!

Pensionärshappening 
Torsdag 28 maj 
14.00
Kristinehamns konstmuseum

Är du pensionär och konstintresserad? 
Då är du välkommen till en eftermiddag 
på konstmuseet där vår pedagog håller 
en visning av aktuell utställning, berättar 
om en konstnär eller konstform, ibland 
har vi också inbjudna föreläsare. 
Aktiviteten är gratis, ingen föranmälan. 
Kom och samtala med andra om konst 
och ställ frågor. 

Håll utkik i Nya Kristinehamns-Posten 
där vi annonserar aktuellt ämne samma 
vecka!

Cirkeln: Prova pixelbroderi 
med Klara Bothén
Torsdag 6 augusti
13.00–17.00
Kristinehamns konstmuseum

Välkommen att prova på pixelbroderi där 
vi inspireras av pixel och spelgrafik. Du 
får gärna komma med egna idéer eller ta 
med en egen bild på ett favoritmotiv. Du 
behöver heller inte förbereda något utan 
kan bestämma dig på plats, tillsammans 
letar ni bilder i datorn och omvandlar till 
en pixelbild som du sedan får lära dig att 
brodera. För dig som är 9-12 år.

Kursen har 10 platser. 
Aktiviteten är gratis men måste 
föranmälas senast den 4/8 till 
infokonstmuseum@kristinehamn.se 
eller 0550-882 03, 0550-882 00. 

Vi bjuder på fika med frukt.

Cirkeln: Broderi 
med Klara Bothén
Fredag 7 augusti
13.00–17.00
Kristinehamns Historiska

Vi inspireras av utställningen 
”Förkläden berättar” som i sommar visas 
på Kristinehamns historiska museum. 
Dessa klädesplagg berättar en historia om 
vem personen som sydde det och använde 
det var. 

Vad säger dina kläder om vem du är? Vill 
du lära dig brodera? Då är du välkommen 
till en kreativ eftermiddag där du lär dig 
brodera enkla motiv som du kan dekorera 
kläder eller föremål med. 
För dig som är 9-12 år.

Kursen har 10 platser. 
Aktiviteten är gratis men måste 
föranmälas senast den 5/8 till 
infokonstmuseum@kristinehamn.se 
eller 0550-882 03, 0550-882 00. 

Vi bjuder på fika med frukt.

Foto: Apelöga, MTM.

Pensionärshappening 
Torsdag 23 april 
14.00
Kristinehamns konstmuseum

Är du pensionär och konstintresserad? 
Då är du välkommen till en eftermiddag 
på konstmuseet där vår pedagog håller 
en visning av aktuell utställning, berättar 
om en konstnär eller konstform, ibland 
har vi också inbjudna föreläsare. 
Aktiviteten är gratis, ingen föranmälan. 
Kom och samtala med andra om konst 
och ställ frågor. 

Håll utkik i Nya Kristinehamns-Posten 
där vi annonserar aktuellt ämne samma 
vecka!

Sommarboken
Juni-augusti

Sommarboken vänder sig till dig från 
8 år och uppåt. Gillar du att prata och 
tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, 
träffa kompisar och fika? Biblioteket 
ordnar träffar under sommaren.  
Alla får vara med!

Högläsningsbingo
För den som är yngre än 8 år blir det 
högläsningsbingo i sommar. 

Håll utkik i våra sociala medier och på 
biblioteket!

Tillgängliga medier – Legimus 
Om du eller någon du känner har svårt 
för att läsa tryckt text så kan du låna 
talböcker. Talböcker finns i det digitala 
biblioteket Legimus. Du kan läsa talböcker 
med en smartphone, surfplatta eller i din 
dator. 

Hör av dig till biblioteket för mer 
information och för att boka tid för att 
skapa ett Legimus-konto.
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Kristinehamns historiska museum
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Folk och ställen i stan 
- Nostalgibilder från Kristinehamn
2 september - 24 oktober
Saab-klubben, KFUM:s sommarläger, 
Solhöjdens barnkoloni, terminsstart 
på Södermalmsskolan 1958. 
Finns det bilder och ställen i stan 
som väcker dina minnen?

Museernas årskort
Årskortet ger obegränsat antal kultur-
upplevelser och fri entré på båda våra 
museer; Kristinehamns Historiska och 
Kristinehamns konstmuseum. 

Årskortet kostar 200 kronor och gäller 
12 månader efter inköp. Årskortet 
finns att köpa på båda museerna 
och på turistbyrån.

Kristinehamns bibliotek
Under hela året kan du se olika utställningar i biblioteket. 
Information om aktuell utställning publiceras på bibliotekets Facebooksida.

Järnet födde staden
En permanent utställning om Kristinehamns historia som du hittar på Kristinehamns 
Historiskas övervåning. Utställningen tar sitt avstamp i berättelsen om hur och varför 
Kristinehamn blev en stad. Staden blev en knutpunkt för järnhanteringen, bland annat eftersom 
det var härifrån som järnet skeppades från bergslagen och vidare ut i världen. Utställningens 
namn, Järnet födde staden, kommer sig av att järnet haft betydelse både för att staden 
Kristinehamn bildades och för att det gett människorna som bodde här pengar till föda. 
Utställningen har tagits fram av museets personal i samarbete med scenograf Bo Jonzon 
och en särskilt tillsatt arbetsgrupp.

Entré 50 kronor. Barn och ungdom upp till 19 år fri entré.

Gunnars minnesbilder
15 januari - 6 mars
Gunnar Gustafsson har arbetat på 
Kristinehamns Bildarkiv i 26 år. 
I december 2019 gick han i pension. 
Som en summering av sitt arbetsliv på 
Bildarkivet har Gunnar här plockat ut 
30 bilder som betyder mycket för honom 
– och för Kristinehamn och Kristine-
hamnsborna.

Picasso valde Kristinehamn
22 januari - 25 april
Picassoskulpturen är Kristinehamns 
största kändis och udden där skulptu-
ren är placerad är Kristinehamns mest 
välbesökta plats. Men hur kom det sig 
egentligen att skulpturen hamnade just i 
Kristinehamn? Och vilka är de namn som 
ligger bakom detta, Bengt Olson, Carl 
Nesjar och Pablo Picasso? 

Vår stad 
- Industrinostalgi från Kristinehamn
11 mars – 25 april
Industrier har alltid varit viktiga för 
Kristinehamn och sysselsatt många av 
kommunborna.  Decennierna efter andra 
världskriget rådde högkonjunktur och 
industrin gick på högvarv också i Kristi-
nehamn, men under 1970- och 1980-talen 
drabbades flera branscher av nedlägg-
ningar. Hur har det sett ut i Kristinehamn? 
Finns det bilder som väcker dina minnen?

Skolornas bildutställning 2020 
Speglingar 5 - 30 maj
En bildutställning för och med barn. 
I samverkan med Kultur i skolan i 
Kristinehamn. I år är temat Speglingar. 
Inspiration till utställningen har eleverna 
hämtat från utställningen Sven Frödin och 
den visuella musiken på Kristinehamns 
konstmuseum under höstterminen 2019. 
Varje läsår arbetar alla barn i Kristine-
hamn från förskola till gymnasiet med ett 
gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i 
en stor bildutställning, som är öppen för 
allmänheten. 

Frödings Kristinehamn
3 juni - 29 augusti
Om skalden Gustaf Fröding och hans 
Kristinehamn.

Förklädena berättar
- Om kvinnorna som bar dem
13 juni - 4 september
Företags- och bankkvinnan, och tillika 
kulturpersonligheten Ewa Persson, bosatt 
i Karlstad, har under åren skapat en 
samling av förkläden som bär på mycket 
kvinnohistoria. Vilka var kvinnorna som 
bar dem och vad berättar de? En samling 
värmländska förkläden berättar.

Sven Frödin och den visuella musiken
19 oktober - 9 februari
Sven Frödin (1921–2003) är en av de stora konstnärerna i Värmland. Vi får uppleva 
Sven Frödins rika konstnärskap som utstrålar en säregen och visuell skönhet. Frödin 
komponerade sina målningar likt en tonsättare som arbetar med sitt partitur. 

Carl Johan de Geer - Släkten och slavarna
29 februari - 3 maj
Louis de Geer var den svenska industrins fader men också delaktig i slavhandel 
under 1600-talet. I utställningen som består av sju installationer med möbler, bilder 
och tyger belyser Carl Johan de Geer sin släkts historia. Han har varit verksam som 
konstnär sedan 1960-talet och förknippas med tv-serien Tårtan och verket Skända 
flaggan som väckte mycket uppmärksamhet. 

Besök www.kristinehamn.se/kristinehamns-konstmuseum/ 
för information om kommande utställningar.

Kristinehamns konstmuseum
Entré sommarutställning 100 kronor, med guidning 120 kr. Höst, vinter & vår 50 kronor, 
med guidning 75 kronor. Barn och ungdom upp till 19 år fri entré.

UTSTÄLLNINGAR
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Kontaktuppgifter och öppettider

Kristinehamns bibliotek
Besöksadress: Tullportsgatan 13
Telefon: 0550-880 80
E-post: biblioteket@kristinehamn.se

Öppettider:
Måndag-torsdag 10.00–19.00
Fredag 10.00–17.00
Lördag 10.00–13.00 (september-april)

Kristinehamns Historiska museum
Adress: Södra Hamngatan 1 A
Telefon: 0550-885 70
E-post: historiska@kristinehamn.se

Öppettider:
Tisdag-fredag 10.00–16.00
Sista onsdagen varje månad 10.00–19.00
Sista lördagen varje månad 10.00–15.00

Kristinehamns konstmuseum
Adress: Doktor Enwalls väg 13 C
Telefon: 0550-882 00
E-post: infokonstmuseum@kristinehamn.se

Öppettider:
Tisdag-onsdag 11.00–16.00
Torsdag 11.00–20.00
Fredag-söndag 11.00–16.00

www.kristinehamn.se


