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Vad tycker du om att göra? 
Lyssnar du gärna på föredrag om Hållnäs och Skärplinges  
idrottshistoria eller vill du veta mer om Katarina Bures öde under  
häxprocessernas tid? Är det författarbesöken som brukar betyda 
mest eller att kunna ta med hela familjen på våra Familjelördagar? 
Kanske är det utställningarna som bjuder på de största upplevelserna? 
Vårens evenemang ger dig mycket att välja bland!

Nu bygger vi Kulturhuset Möbeln!
I år börjar Möbeln i Tierp byggas om till kulturhus.  
Följ arbetet på tierp.se och på sociala medier!

Tyck gärna till om Kulturhuset Möbeln under vårens dialoger!  
Datum ser du här intill. Vi träffas i utställningshallen klockan 17.30–18.30.  
Teman meddelas senare. Välkommen!

15/2
27/3
24/5

Foto: Mostphotos

Illustration: Sweco

Dialoger



Har du hört talas om Fritidsbanken? Det är som 
ett bibliotek, fast för sport- och fritidsutrustning. 
Här kan gamla som unga låna saker för att prova 
en idrott eller ett fritidsintresse. Det kostar inget 
att låna. Visst är det bra? 

Under 2018 öppnar den första Fritidsbanken i 
Tierps kommun. Då är du välkommen att besöka 
oss vid Vegavallen i Tierp! Öppningsdag meddelar 
vi på tierp.se

Fritidsbanken består till största delen av utrustning 
som andra skänkt. Kanske har du själv sport- och 
fritidsutrustning som du vill ge till Fritidsbanken? 
I så fall kan du ringa 0293-21 83 16 eller mejla till 
fredrik.ohlund@tierp.se. Stort tack!

Vi tackar alla arrangörer, som antingen 
ansvarar för programpunkter själva eller 
tillsammans med oss på Tierps kommun:

Familjelördagar
Naturskyddsföreningen Tierp 
Studiefrämjandet 
Teater De Vill
Teater Pero
Teater Prego och Region Uppsala 
Tierps ambulansstation
Trishul Yoga

Program
DBF Tierp 
Folkuniversitetet 
Hållnäs IF 
Länsbibliotek Uppsala 
NBV 
Riksteatern, Riksteaterföreningen Tierp och 
Folkteatern Gävleborg 
Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen
Studiefrämjandet 
Sveriges Fängelsemuseum 
Söderfors Hembygdsförening 
Tierps Konstförening

Utställningar
Tierps Konstförening

TACK!

Konst på väg 
2018
Den årliga konstrundan Konst på väg invigs i 
orangeriet i Lövstabruk 30 mars klockan 11.00. 
Du är välkommen att besöka ateljéer och utställ-
ningslokaler i Tierps kommun 30 mars – 2 april  
klockan 11.00–17.00. Följ gärna Konst på väg  
på Facebook!

Foto: Fritidsbanken

Foto: Mostphotos
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På våra Familjelördagar händer 
det alltid något roligt för barnen: 
teater, film, sagostund, pyssel,  
författarbesök… Hela familjen är 
välkommen, det kostar inget att 
delta och vi bjuder på fika. 
Klart ni ska vara med! Kom bara 
ihåg att boka plats. 

Lördag 13 januari kl 10.30–11.30 
För de allra yngsta  
Utställningshallen, Möbeln

Film: Nallars väntan
Christinas gamla nallar har förvisats till vinden.  
Har hon glömt bort dem? En film av Christina 
Björck och Maria Brännström. Ta gärna med din 
egen nalle! 

Lördag 20 januari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Tierps bibliotek

Tipspromenad: Hälsorundan
Var i kroppen finns stigbygeln? I foten, bakom ögat 
eller i örat? Var med i vår kluriga tipsrunda med 
hälsotema! Hela familjen får hjälpas åt att svara på 
frågor. Ni kan bland annat vinna badbiljetter. 

Lördag 27 januari kl 10.30–11.30  
Från 3 år  
Utställningshallen, Möbeln

Teater: Mitt och Ditt och Mitt
Varför måste alla ha slips på Haraldssons jobb? 
Ja, säg det! Haraldsson tar med fyra supersnygga 
slipsar som gör chefen avundsjuk. Föreställning av 
Anders Duus. Spelas av Teater De Vill.

Lördag 3 februari kl 10.30–11.30 
Alla åldrar  
Utställningshallen, Möbeln

Utställning: Under ytan
Har du hört talas om kapten Nemo, som åker 
jorden runt i sin ubåt? Det har Katarina Persson 
gjort. Hennes utställning med keramik och tyger 
är inspirerad av berättelsen ”En världsomsegling 
under havet”.

13/1

20/1

27/1

3/2

FAMI LJELÖRDAGAR
Boka plats: 

0293-21 82 60



SPORTLOV
Vecka 8 är det dags för sportlov! Få tips på 
spännande saker att göra på tierp.se Missa inte 
satsningen på tecknade serier på Tierps bibliotek!

Lördag 10 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Tierps bibliotek

Pyssel: Alla hjärtans dag
Gör egna girlanger, figurer eller kort till  
Alla hjärtans dag! Efteråt blir det ett speciellt 
Alla hjärtans dag-fika.

Lördag 17 februari kl 10.30–11.30 
Från 2 år  
Utställningshallen, Möbeln

Teater: Räven i den kolsvarta natten
I den svarta natten knackar alla små djur på hos 
den snälla kaninen. Det är inte bara mörkt och kallt 
ute, det är lite farligt också! Föreställning av Teater 
Pero.

Lördag 24 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Tierps bibliotek

Mitt jobb: Ambulanspersonal
Kika in i en riktig ambulans och lär dig mer om vad 
utrustningen används till! Vi får besök av personal 
från Tierps ambulansstation som berättar om sitt 
arbete. 

Lördag 3 mars kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Sagoyoga för barn och vuxna
Vet du att ditt barn kan få bättre balans och lättare 
att slappna av med hjälp av yoga? Trishul Yoga visar 
ett roligt sätt att träna tillsammans – sagoyoga!

Lördag 10 mars kl 10.30–11.30 
Från 2 år, svenska och somaliska 
Utställningshallen, Möbeln

Författarmöte och sagostund
Hör författaren Abbyan Ali berätta om Kugis  
äventyr i sin bok ”Kugi älskar att fiska”!  
Efteråt pratar vi om pojkens strapatser.
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Fokus: somaliska



Lördag 17 mars kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Experimentverkstad 
Hur kan två potatisar tillsammans bli ett batteri? 
Hur fungerar magnetism och vad är statisk  
elektricitet? Experimentverkstad för hela familjen!

Lördag 24 mars kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Teater: Arajoz of Egypt
Se en marionett-teater med mycket skratt och 
glädje! En härlig blandning av arabisk folklore och 
satir. Spelas av teatergruppen Arajoz of Egypt. 

Lördag 7 april kl 10.30–11.30 
Alla åldrar 
Tierps bibliotek

Teater: Vilse i bokhyllan
Kända barnboksfigurer har trillat ut ur sina böcker 
under bokbussens skakiga färd. Hur ska de ta sig 
tillbaka? Se en pytteliten dockteater som passar i 
en bokhylla! Spelas av Teater Skata.

Lördag 14 april kl 10.30–11.30 
Från 6 år 
Utställningshallen, Möbeln

Gammaldags vänskapsbok 
Vi gör en vänskapsbok på gammaldags vis och 
klistrar in fina bokmärken. Där kan dina kompisar 
skriva dikter eller något annat trevligt. Anna-Sisko 
Sihvo visar sin vänskapsbok från 1960-talet.

Vanhanaikainen ystävä/kiiltokuvakirja
Teemme vanhanaikaisen ystävä/kiiltokuvakirjan jo-
hon liimaamme hienoja kiiltokuvia ja johon ystäväsi 
voivat kirjoittaa tai runoilla jotain. Anna-Sisko Sihvo 
näyttää omansa joka on 1960-luvulta.
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Boka plats: 
0293-21 82 60



Lördag 21 april kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Skrotverkstad
Skapa konst av sopor! Konstnären Nito Vega och 
en medarbetare leder skrotverkstan. Undersök, 
plocka isär och testa dig fram!

Lördag 28 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Örbyhus bibliotek

Vår med Natursnokarna
Natursnoka med vårtema! Naturskyddsföreningen 
Tierp bjuder in barn och deras vuxna till en  
spännande upptäcktsfärd med fika i naturen.  
Vi utgår från Örbyhus bibliotek. Kläder efter väder!

Lördag 28 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Utställningshallen, Möbeln

Pärla pärlplatta
Vill du göra en flagga, ett hjärta eller ett härligt 
mönster? Vi pärlar pärlplattor fritt eller efter motiv. 

Lördag 5 maj kl 10.30–11.30 
Från 5 år 
Söderfors bibliotek

Gör stop motion-film!
Vill du göra en spännande animerad film på iPad? 
Vi arbetar tillsammans med manus och stop  
motion-teknik. Du kan låna iPad av oss.

Lördag 5 maj kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Film: Brandmän!
Hur är det att vara brandman? Kom till biblioteket 
och få svar! Vi ser filmen ”Brandmän”, där barnen 
får se utryckningar och lära sig om brandsäkerhet. 
Till fikat bjuder vi på lite boktips också.
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Lördag 12 maj kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Minimello
Vi lyssnar på tidigare Minimello-bidrag och gör 
egna dockor som vi smyckar. Hur kommer din artist 
att se ut? Vill du skicka in den till världens minsta 
melodifestival?

Lördag 26 maj kl 10.30–11.30 
Från 5 år 
Utställningshallen, Möbeln

Teater: Den lilla mullvaden som ville 
veta vem som hade bajsat på hans 
huvud
Något brunt och avlångt träffade mullvadens 
huvud när han kikade upp ur sin håla. Vem hade 
bajsat på honom? Följ med på en formidabel 
bajskavalkad och lös mysteriet! Baserad på Werner 
Holzwarth bok ”Det var det fräckaste!”. Spelas av 
Skottes Musikteater.

Lördag 2 juni kl 10.30–11.30 
Alla åldrar 
Tierps bibliotek

Världens bästa Astrid
Gillar du Pippi Långstrump eller Karlsson på taket? 
Klä ut dig till någon från Astrid Lindgrens värld och 
kom till biblioteket! Vi tittar på film och läser. Varje 
familj får en bok skriven av Astrid Lindgren.

Lördag 9 juni kl 10.30–11.30 
Alla åldrar 
Utställningshallen, Möbeln

Sommarblommor
Wow, vilka vackra blommor det finns!  
Dekorera en sommarkrans eller sätt ihop din  
egen blomsterbukett.

12/5
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Foton höger sida: 
1. Jimmy Wallin, foto: Marko T Wramén. 2. Daniel Gustavsson, foto: Jan Sjödin. 3. Bok av Daniel 
Gustavsson, omslag: BTJ Förlag. 4 och 5. Illustrationer av Jimmy Wallin. 6. Foto: Mostphotos.

Boka plats: 
0293-21 82 60



UTSTÄLLNINGAR

7stories – skapa din berättelse!
Sökes: kreativa ungdomar 16-20 år!  
Utforska sju olika grundberättelser och  
lär dig en teknik för att berätta din egen 
historia. Kanske vill du skriva låttexter, 
dansa, filma eller rappa? Klart du ska vara 
med! You can read about this project in 
other languages. Läs mer på biblinord.se 

Tierps kommun driver projektet 7stories 
med stöd från Statens kulturråd. 7stories är 
en avknoppning från projektet Vi berättar!.

UKM – en kulturfestival för ungdomar
UKM är en kulturfestival för dig som är 13-20 
år! Det är du som bestämmer vad kultur är 
för dig och vad du vill visa upp. Det kan vara 
film, konst, musik, dans, hantverk, poesi, 
kläddesign, foto och allt däremellan! Nyfiken? 
Läs mer på tierp.se 

Vet du att Tierps bibliotek satsar på tecknade 
serier? I år inleder vi satsningen och fyller 
stegvis på i hyllorna med mer serier för alla 
åldrar – även för ungdomar och vuxna!

 
Björnar, buskis och blodtörstiga bestar 
Lagom till sportlovet visar vi serieskaparen 
Jimmy Wallins utställning ”Björnar, buskis  
och blodtörstiga bestar”. Du kan se den i 
utställningshallen på Tierps bibliotek  
6 februari – 7 april. Läs mer om utställningen 
på broschyrens baksida.
 

Upptäck seriernas underbara värld!

Går det att leva på serieskapande?
Under panelsamtalet ”Går det att leva  
på serieskapande?”, på Tierps bibliotek  
22 feb ruari klockan 17.30–18.15, får du tips 
på hur du själv kan lyckas inom serievärlden. 
Författaren Daniel Gustavsson och serie- 
skaparen Jimmy Wallin medverkar.  
Mer information hittar du på nästa sida.

Psst…! En i publiken vinner en avporträttering 
på plats, klockan 18.20–18.45, med signering 
av Jimmy Wallin! 

1
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Panelsamtal

Utställning



Torsdag 18 januari kl 17.30–18.30  
Utställningshallen, Möbeln
Bokprat: Strömsbergs bruk – mitt i tiden
Har du dina rötter i Strömsbergs bruk eller 
kommer du utifrån? Oavsett svaret kan du  
lära dig mer om brukets historia ikväll, när  
författaren Kersti Kollberg och fotografen 
Björn Ullhagen berättar om sin nya bok 
”Strömsbergs bruk – mitt i tiden”.

Onsdag 24 januari kl 17.00–19.00  
Söderfors bibliotek
Lär dig fläta!
Favorit i repris: Flätkonstnären Ida Gerdemark 
kommer tillbaka till Söderfors bibliotek! Steg 
för steg går hon igenom grundläggande flät-
tekniker som kan utvecklas till mer avancerade 
verk. Boka plats: 0293-21 82 60.

Onsdag 31 januari kl 17.30–18.30 
Utställningshallen, Möbeln
Konstnärssamtal:  
Att rakubränna keramik
En rakubränning gör en glaserad yta krackele-
rad eller metallisk. En oglaserad yta blir istället 
matt svartaktig. Hör keramikern Katarina  
Persson berätta mer om tekniken och se  
gärna hennes utställning! 

Torsdag 8 februari kl 17.30–18.45  
Utställningshallen, Möbeln
Författarmöte: Åsa Erlandsson
Går det att säga varför skolskjutningen hände 
i Trollhättan 2015? Åsa Erlandsson är redaktör 
för tidningen Svensk Polis. Hennes bok ”Det 
som aldrig fick ske” skildrar skolattentatet.  
En del av Litteraturkarusellen. Boka plats: 
0293-21 82 60. 

Onsdag 14 februari kl 17.30–18.30 
Utställningshallen, Möbeln
Sinnenas kemi 
Hur kan du känna av din omgivning?  
Föreläsning av Jonas Bergquist, medicine 
doktor och professor i analytisk kemi och 
neurokemi vid Uppsala universitet.  
Experiment på plats!

Torsdag 15 februari kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Dialog om vårt blivande kulturhus i Tierp. 
Tema meddelas på tierp.se. Välkommen!

Torsdag 15 februari kl 19.00–20.00
Från 13 år, Tierps fritidsgård
Vår tur!
Låt oss prata öppet om att må psykiskt dåligt! 
Vilka fördomar finns det? Vad kan du göra om 
du eller någon du känner inte mår bra? Emma 
Westas Rödin och Siri Strand når ut till tusen-
tals unga genom Pillerpodden. Möt dem irl!

Torsdag 22 februari kl 17.30–18.15 
Avporträttering kl 18.20–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Går det att leva på serieskapande?
Vill du satsa på serier – teckna, skriva manus 
eller kanske både och? Vad behöver du veta 
för att kunna lyckas? Kom och få tips! Panel-
samtal om allt från utbildningar och arbetsvill-
kor till vad du kan göra om ingen vill publicera 
dina alster. Serieskaparen Jimmy Wallin, som 
bland annat skrivit manus till Bamse och 
illustrerat böcker om zombieöverlevnad och 
djurbajs, medverkar. Även författaren Daniel 
Gustavsson, som har skrivit boken ”Serier 
på biblioteket ”, deltar. En i publiken vinner 
en avporträttering på plats. Passa på att se 
Jimmys utställning! 

Onsdag 28 februari kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Sverigefinnarnas dag
Kantele-duon Helena Tuupanen och Anni 
Lindblad spelar finsk musik på kantele. Fram-
förandet varvas med vackra toner, spännande 
anekdoter och intressanta berättelser från 
eposet Kalevala.

Ruotsinsuomalaisten päivä
Kantele duo Helena Tuupanen ja Anni 
Lindblad soittavat suomalaista musiikkia 
kanteleella. He esittävät vuorotellaan kauniita 
säveliä, jännittäviä kaskuja ja mielenkiintoisia 
kertomuksia Kalevala-eepoksesta.

PROGRAM

Foton: 1. Kantele-duon Helena Tuupanen och Anni Lindblad, foto: privat. 2. Strömsbergs bruk – mitt i tiden, omslag: Kollberg & Ullhagen Produktion.
3. Illustration: Jimmy Wallin. 4. Emma Westas Rödin och Siri Strand, foto: Magnus Aronson. 5. Åsa Erlandsson, foto: Göran Segeholm. 6. Foto: Ida Gerdemark.

PROGRAM

Serier
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Onsdag 7 mars kl 17.00–18.30
Barntillåten, Söderfors bibliotek
Film: Martha & Niki
Följ hiphop-dansarna Martha Nabwire och 
Niki Tsappos som satsar på att vinna ”Juste 
Debout”! Det är det finaste priset på den  
internationella street dance-scenen.  
Guldbaggevinnande dokumentär!

Torsdag 8 mars kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Vikingatidens starka kvinnor
Vet du att kvinnor nämns på ungefär 40 
procent av de uppländska runstenarna?  
På internationella kvinnodagen tittar vi 
närmare på några av alla dessa kvinnor med 
hjälp av Anne-Sofie Gräslund, professor i 
arkeologi vid Uppsala universitet.  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 15 mars kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Författarmöte: Abdirahman Hashi  
– att bevara språket
Vet du att somaliska är 
Afrikas tionde största språk, men att det 
dröjde till år 1972 innan det fick ett officiellt 
alfabet? Samtal mellan Seynab Haji från 
Studiefrämjandet och författaren  
Abdirahman Hashi.

Söndag 18 mars kl 14.00–15.00
Från 13 år och vuxna, Aspenaulan, Tierp
Teater: Periferi
Hur ska Tigris göra? Om han gör slut med 
sin flickvän och flyttar ifrån henne och 
hennes pappa kan han bli utvisad. Spelas av 
Kulturskolans teatergrupper Crew och Move. 
Biljetter 20 kronor styck. En del av Länk 2018 
– ett samarbete mellan Riksteatern och andra 
teatrar i Sverige. En del av UKM.

Tisdag 20 mars kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Konsert: ”Byss-Calle” i våra hjärtan
Vet du att många låtar av ”Byss-Calle” från 
Älvkarleby spelas än i dag? Han var skicklig 
på att spela nyckelharpa och levde mellan 
åren 1783 och 1847. I kväll får hans låtar liv 
genom Kulturskolans stråkelever!

Onsdag 21 mars kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Författarmöte: Mats Jonsson
Var uppstår Sveriges välstånd och vart tar det 
vägen? I serieromanen ”Nya Norrland” pratar 
Mats Jonsson med politiker, asylsökande och 
SD-väljare i jakten på hopp för det döende 
Bollstabruk. Följ med på en resa mellan stad 
och land! En del av Litteraturkarusellen.  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Tisdag 27 mars kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Dialog om vårt blivande kulturhus i Tierp. 
Tema meddelas på tierp.se. Välkommen!

Onsdag 28 mars kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Häxprocesserna och Katarina Bure
Vad hände med Katarina Bure från Nora i 
Uppland? Desiree Kjellberg, intendent på  
Sveriges Fängelsemuseum, berättar om  
hennes öde. Efter föredraget har vi ett samtal 
om våra lokala berättelser om häxprocesser 
och avrättningsplatser. En del av projektet  
Vi berättar! Boka plats: 0293-21 82 60.

Tisdag 17 april kl 09.30–10.30
Från 5 år, Sveasalen, Tierp
Konsert: Presidentens Katt
Miska, Presidentens Katt, ger en fartfylld 
konsert med finska och svenska låtar. Inte en 
fot kommer att kunna vara stilla! Dessutom 
kan han trolla fram ballongfigurer, så alla 
barn får med sig en speciell ballong!

Konsertti: Presidentin Kissa
Miska, Presidentin Kissa antaa vauhdikkaan 
konsertin jossa on suomalaisia ja ruotsalaisia 
lauluja. Ei yksikään jalka voi olla paikallaan! 
Ja hän osaa myö taikoa mahtavia ilmapalloja 
ja jokainen lapsi saa oman erityisen pallon 
mukaansa.

Foton: 1. Från TV-serien VIkings, foto: Jonathan Heisson, HISTORY. 2. Katarina Bure, foto: Mats Fallqvist. 3. Presidentens Katt, foto: pressbild.  
4. Martha & Niki, foto: Mei-Li Wu. 5. Abdirahman Hashi, foto: Studiefrämjandet. 6. Teater: Periferi, foto: Mostphotos.

Fokus: somaliska
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Torsdag 19 april kl 17.30–18.15 
Skärplinge bibliotek
Lär känna din hemort! 
Per Erik Karlsson, även känd som ”Peken”,  
berättar om Hållnäs och Skärplinges 
idrottshistoria och ger en rundtur kring  
Sätravallen. En del av projektet Vi berättar! 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Onsdag 25 april kl 17.30–18.15
Söderfors bibliotek
Lär känna din hemort! 
Hur såg livet på bruket ut förr? Följ med  
Gunnar Thollander på en rundtur i det  
historiska Söderfors! En del av projektet  
Vi berättar! Boka plats: 0293-21 82 60.

Söndag 29 april kl 09.00–10.30
Centralhallen, Tierp
Internationella dansdagen
Prova på dans! Få inspiration av en 
dansgrupp från DBF Tierp (Demokrati för  
Barns Framtid). Gör dig redo för dans med 
afrikanska influenser! 

Lördag 5 maj kl 12.00–18.00
Hela familjen
Aspenaulan, Tierp
Teaterfestival: Teaterkul
Vilka pjäser har Kulturskolans teater- 
grupper arbetat med under året?  
Ta med hela familjen och se efter!  
Heldag med massor av pjäser och fikapauser 
emellan. Fika till försäljning och loppis på 
plats. Biljetter 10 kronor styck.

Torsdag 24 maj kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Tyck till om Kulturhuset Möbeln!
Dialog om vårt blivande kulturhus i Tierp. 
Tema meddelas på tierp.se. Välkommen!

Öppen sporthall 
Välkommen till Centralhallen i 
Tierp! Här kan du prova olika 
sporter, leka eller träna. Alla får 
delta utan kostnad. Drop-in gäller 
för de datum du ser här bredvid. 
Du behöver inte anmäla dig i 
förväg! Material och ledare finns 
på plats. Ta gärna med inneskor, 
men inte med svart sula.

Ta Tierpsklassikern! 
Anta årets utmaning i tre delar! 
Läs eller lyssna på en klassiker, 

simma och spring! Utmaningen är 
anpassad för barn, ungdomar och 

vuxna. Startdatum är 5 maj, då 
Hälsodagen ordnas på Vegavallen i 
Tierp. Tierpsklassikern pågår sedan 
resten av året, så du kan hoppa på 

när du vill! Mer information  
kommer på tierp.se
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Hälsodagen – en aktiv dag för alla
Under Hälsodagen 5 maj är det nyinvigning av 
Vegavallen i Tierp med föreläsningar, mässa 
med kommunens hälsoföretag och aktiviteter 
för alla. Välkommen till Vegavallen klockan 
10.00–14.00! 
 
Hur lite måste du röra på dig för att ändå få 
hälsoeffekter? Få reda på svaret på en av  
Hälsodagens föreläsningar: ”Frisk utan flum  
– en vetenskaplig väg till bättre hälsa”!  
Plats: Vegavallen. Tid meddelas senare.

EARTH HOUR 2018
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

24 MARS 2018  |  20:30
#EarthHour  WWF.SE/EARTHHOUR 

Earth Hour 2018  
– tillsammans för klimatet!
Välkommen till ett brinnande  
evenemang på en magisk plats!  
Kom till Trollsjön i Tierp 24 mars,  
klockan 20.30–21.30. Hela familjen  
kan följa med och se en eldshow,  
gå en tipspromenad och grilla. 

Earth Hour har initierats av WWF. 

Foto: Mostphotos

Språkhjälp
Få hjälp med att prata, läsa och förstå 
svenska! Både barn och vuxna är välkomna 
till Tierps bibliotek. Vi träffas på torsdagar 
klockan 14.00–17.00 från 11 januari till  
31 maj. Obs – inga träffar 22 februari,  
29 mars eller 5 april.



@kulturfritidtierp 

Biblioteken i Tierps kommun

koftierp

Tierps bibliotek
Grevegatan 19 

815 23  Tierp  
0293-21 82 60  

biblioteket.tierp@tierp.se 
biblinord.se
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16 januari – 3 februari
Under ytan
Utställningshallen, Möbeln
Missa inte Katarina Perssons rakubrända keramik 
och shiborifärgade textil! Utställningen är inspirerad 
av science fictionklassikern ”En världsomsegling 
under havet”. Nyfiken på rakubränning?  
Var med på Katarinas konstnärssamtal 31 januari! 
Vernissage 16 januari klockan 17.30–18.45.

6 februari – 7 april
Björnar, buskis och blodtörstiga bestar
Utställningshallen, Möbeln

Jimmy Wallin arbetar mycket med barnböcker och 
serietidningar. Bland de titlar han arbetat med 
finns allt från Bamse och 91:an till faktaböcker om 
zombieöverlevnad och djurbajs. Drömmer du om att 
bli serieskapare? Få tips under panelsamtalet ”Går 
det att leva på serieskapande?” den 22 februari, 
där Jimmy deltar. Vernissage 6 februari klockan 
17.30–18.30.

10 april – 9 juni
Eva Österberg
Utställningshallen, Möbeln

Eva Österberg har det textila materialet och textila 
tekniker som grund i sitt konstnärliga arbete; broderi, 
applikation, screentryck, textilt återbruk, skulptur 
med mera. Hon använder även foto, måleri och 
installation i sina verk. Vernissage 10 april klockan 
17.30–18.45.

12 juni – 18 augusti
Sommarutställning
Utställningshallen, Möbeln

Tierps Konstförening presenterar en bred palett  
av verk och tekniker från lokala konstnärer!  
Vernissage 12 juni klockan 17.30–18.45.

Vill du se en utställning eller vara med på 
vernissage? Gå in via Tierps bibliotek, så 
kommer du till utställningshallen!

UTSTÄLLNINGAR

Serier


