
KULTURPROGRAM HÖSTEN 2018



Tyck till om vårt nya kulturcentrum
Kultur och fritid bjuder in till två dialoger om Kulturhuset Möbeln under hösten:  
diskutera den nya biblioteksplanen 10 oktober och ställ frågor om allt det praktiska 
som öppettider och barnvagnsparkering 25 oktober. Båda träffarna är i utställnings-
hallen inne på Möbeln klockan 18.00–18.45. Mer information kommer på tierp.se

Vill du tycka till på annat sätt? Mejla till kultur-fritid@tierp.se eller ring 0293-21 80 88.

10/10
25/10

Dialoger

Fotomontage: #möbleratierp, Pavel Matveyev och Åsa Norling 

Illustration: Sweco 

Nu händer det saker – och inte 
bara i Kulturhuset Möbeln
Du har väl inte missat att Möbeln i Tierp börjar 
byggas om till kulturhus i år? Processen gestaltas 
genom konstinstallationer som dyker upp och 
möblerar om i kvarteret kring Möbeln. Följ bygget 
av kulturhuset på tierp.se och upplev konstprojektet 
#möbleratierp på plats och på Instagram.

Kulturarv, film och konstnärssamtal
Ortens nya kulturcentrum blir en mötesplats för alla 
åldrar, med många olika program och spännande 
utställningar. Att det är europeiskt kulturarvsår i år 
märks när du bläddrar i den här broschyren, men 
även film och konstnärssamtal finns med.

Program på fler orter
Samtidigt som Möbeln byggs om händer det mer 
än någonsin på andra orter i vår kommun. Särskilt 
Örbyhus har ett gediget program i höst. Se allt 
som händer på tierp.se, i Norra Uppland och på 
biblinord.se

Välkommen till en spännande höst!

#möbleratierp stöds av Kultur och bildning, 
Region Uppsala.



Tack!
Vi tackar alla arrangörer som antingen ansvarar för 
programpunkter själva eller tillsammans med Tierps 
kommun:

Familjelördagar
Dotterbolaget 
Föreningen Tegelsmorasjön
Muminensemblen
Naturskyddsföreningen Tierp
Region Uppsala 
Tierps biodlarförening

Utställningar
Tierps Konstförening

Program
ABF
Folkuniversitetet 
Kultur- och guidegruppen i Karlholm 
Lugnets kulturförening
NBV
Regionbibliotek Uppsala 
SHK Hockey Club 
Söderfors Hembygdsförening
Tierps biodlarförening 
Upplandsmuseet
Uppsala Internationella Kortfilmfestival 
Utveckla ÖTV 

Konsertkarusellen
Njut av livemusik med spännande 
artister! Konsertkarusellen är ett  
turnéprogram som arrangeras av 
Musik i Uppland, Tierps kommun  
och föreningar i Tierps kommun.  
Se höstens turnéplan och artister  
på musikiuppland.se

Maxida Märak, svensk-samisk musiker. Foto: Musik i Uppland

Fotomontage: #möbleratierp, Pavel Matveyev och Åsa Norling 

Illustration: Sweco 

Po Tidholm. Foto: Peter Hoelstad

Örbyhus 8-14 oktober

Framtidsveckan 
En vecka för hållbar utveckling och hälsa. 
Se hela programmet på tierp.se

• Föreläsning av Po Tidholm 
• Marknad med närproducerat 
• Utställning av lokal konst
• Popup-bibliotek
• Bokbyte
• Fröbyte
• Klädbyte
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Lördag 25 augusti kl 10.30–11.30
Hela familjen
Utställningshallen, Möbeln

Bli som Tobbe Trollkarl
Tobbe Trollkarl kommer till Tierps Torgfest! Vi testar 
hans trollerilåda och lär oss trolla tillsammans. 
Abrakadabra!

Lördag 1 september kl 10.30–11.30
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Mitt jobb: Biodlare
Vi möter en biodlare och lär oss mer om bin,  
pollinering, humlehotell och bivattnare. Vi träffas 
på Tierps bibliotek och avslutar med att gå till 
bikupan vid Tämnarån.

Lördag 8 september kl 10.30–11.30
Från 5 år 
Utställningshallen, Möbeln

Bokvikning
Ge gamla böcker nytt liv! Vi återanvänder böcker 
och viker igelkottar, hjärtan och fjärilar tillsammans. 
Material finns på plats. 

Lördag 15 september kl 10.30–11.30
Från 6 år
Skärplinge bibliotek

Minecraft
Här kommer en utmaning för alla barn som gillar 
Minecraft: Kom till Skärplinge bibliotek, så bygger 
vi en Minecraftvärld i papper! 

Lördag 15 september kl 10.30–11.30
Ålder 4-7 år
Utställningshallen, Möbeln

Dansa en bok – på finska och svenska
Sagostund på finska och svenska med Ulrika 
Karlsson, där ord och bilder får liv i dans och rörelse. 
Arrangemanget är en del av Region Uppsalas  
satsningar som finskt förvaltningsområde. 

25/8

1/9

8/9

15/9

15/9

FAMI LJELÖRDAGAR
Boka plats: 

0293-21 82 60På Familjelördagarna händer det spännande saker för barn: teater, film, programmering, 
sagoyoga, pyssel, författarbesök… Vissa aktiviteter rekommenderas från en viss ålder, 
men hela familjen är alltid välkommen. Självklart kostar det inget att vara med och fika 
ingår. Kom ihåg att boka plats!
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Lördag 22 september kl 10.30–11.30
Från 4 år
Utställningshallen, Möbeln

Skrotverkstad
Skapa konst av sopor tillsammans med konstnären 
Nito Vega och hans medarbetare. Undersök, plocka 
isär och testa! Material finns på plats.

Lördag 29 september kl 10.30–11.30
Från 4 år
Utställningshallen, Möbeln

Mera vego
I samband med Vegetariska världsdagen pratar vi 
om vegetarisk mat och tittar i kokböcker. Ta gärna 
med egna vegetariska favoritrecept! Det blir pyssel 
också: Gör egna grönsaker!

Lördag 6 oktober kl 10.30–11.30
Från 6 år
Söderfors bibliotek

Pappersworkshop
Skapa egna papperskonstverk! Bygg, vik, skär och 
limma tillsammans med konstnären Ida Gerdemark.

 
Lördag 6 oktober kl 10.30–11.30
Från 2 år
Utställningshallen, Möbeln

Premiär: Minibioklubben
Nu får yngre barn en egen exklusiv minibioklubb! 
Alla medlemmar får ett minibiokort. På biblinord.se 
avslöjar vi vilken film som visas. Efter filmen blir det 
pyssel. 

Lördag 13 oktober kl 10.30–11.30 
Från 3 år
Utställningshallen, Möbeln

Clownen och cirkusprinsessan
Clownen Raimondo bjuder på clownvarieté!  
Det blir lite av varje: dockteater, trolleri, jonglering, 
musik och dans… men framför allt clowneri!

Clowni ja cirkusprinsessa
Clowni Raimondo esiintyy, nukketeatteri, taikoja, 
musiikkia ja tanssia.

22/9
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Lördag 13 oktober kl 10.30–11.30 
Från ca 5 år
Örbyhus bibliotek

Bygg holkar
Tillsammans med Föreningen Tegelsmorasjön bygger 
vi hus och viloplatser åt fåglar och fladdermöss som 
finns vid Tegelsmorasjön.

Lördag 20 oktober kl 10.30–11.30
Från 2 år
Örbyhus bibliotek

Höst med Natursnokarna
Naturskyddsföreningen Tierp bjuder in barn och 
deras vuxna att natursnoka med hösttema. Vi utgår 
från Örbyhus bibliotek. Kläder efter väder! 

Lördag 20 oktober kl 10.30–11.30
Från 5 år
Utställningshallen, Möbeln

Muminpyssel
Gillar du det filosofiska Mumintrollet eller den tuffa 
tjejen Lilla My? Välkommen på pyssel, där vi skapar 
våra favoritkaraktärer från Tove Janssons sagovärld! 

Lördag 27 oktober kl 10.30–11.30
Från 4 år
Aspenaulan, Tierp

I Mumindalen
Var är Mumin? Den första varma vårdagen har 
Mumintrollet försovit sig. Snusmumriken, Lilla My, 
Filifjonkan, Too-ticki och Hemulen har fullt sjå med 
att hitta Mumin och väcka honom. Musikteater av 
Musikensemblen med kända Muminsånger kompo-
nerade av Erna Tauro och levande musik framförd 
av professionella musiker. 

Muumimaassa
Missä on Muumi? Muumipeikko on nukkunut 
poniin, miten hänet saa hereilleen? 
Musiikkiteatteri, elävää musiikkia taitavilta 
esittäjiltä. Teatteri on ruotsin kielellä.
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Lördag 10 november kl 10.30–11.30
Från 3 år
Utställningshallen, Möbeln

Författarmöte: Oskar Jonsson
Författaren och illustratören Oskar Jonsson läser 
högt ur boken Vips vid bäcken. I boken möter vi 
näbbmusen Vips som råkar skicka iväg ett blad 
med en liten larv på rakt mot den farliga forsen. 

Lördag 17 november kl 10.30–11.30
Från 3 år 
Utställningshallen, Möbeln

Sagostund: Mamy Wata 
Vattnets drottning Mamy Wata får höra att ett 
hemskt monster plågar folket i byarna. Hon lägger 
sig på lur och upptäcker att han är en sorgsen och 
ensam varelse. Vad händer om hon får honom att 
skratta? Sagostund på tigrinska och svenska.

Lördag 17 november kl 10.30–11.30
Från 4 år 
Karlholms bibliotek

Programmera en robot
Hjälp en liten robot – en Bluebot – att klara en 
utmaning! Vi programmerar den tillsammans. 
Kom och prova, det blir kul!

10/11
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Läslov med robotar, troll och Bamse
Låter programmering av Bluebottar och den 
läskiga danssagan ”Peer i Bergakungens sal” kul? 
Eller att barn kan tycka till om rätt och fel och få  
en gratis Bamsetidning? 
Under skollovet vecka 44 ordnas Läslov i Tierps kommun. På biblioteken bjuds det på olika 
former av berättande – till exempel Kulturskolans nyskrivna danssaga med inspiration från dramat Peer 
Gynt. En annan lovaktivitet är att barn får lära sig skriva spännande deckare.

Hela kommunens lovprogram kommer att finnas på tierp.se 
På biblinord.se ser du vad som händer på biblioteken.

Lördag 3 november kl 10.30–11.30, från 5 år, Söderfors bibliotek
Gör stop motion-film
Vi skapar manus och gör animerade filmer med stop motion-teknik på Ipadplattor. 
Biblioteket har plattor till utlån.

Lördag 3 november kl 10.30–11.30, från 4 år, Utställningshallen, Möbeln
Sagoyoga
Sagoyoga är ett kul sätt att få igång barns fantasi och samtidigt introducera yoga. 
Trishul Yoga visar ett roligt sätt att träna tillsammans!

FOKUS: TIGRINSKA



Lördag 24 november kl 10.30–11.30
Från ca 6 år
Utställningshallen, Möbeln

Stickworkshop
Under hösten stickar hela Tierps kommun sockor. 
Kom och testa du med! Vi lär oss stickgrunder och 
pratar om ull. 

Lördag 1 december kl 10.30–11.30
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Hunden
En morgon när Lala och Couscous ska öppna sin 
matvagn får de besök av en mycket ensam hund. 
Motvilligt börjar de tycka om den. Men en dag 
knackar hälsoinspektören på… En lekfull clownfö-
reställning, som spelas av Dotterbolaget.

Lördag 8 december kl 10.30–14.00
Alla åldrar
Tierps bibliotek

Nobelfest
Välkommen till en heldag med underhållning från 
Kulturskolan, biblioteket och hemliga gäster! Det 
blir sång, musik, teater och tipspromenad. Passa på 
att göra riktiga experiment vid olika stationer. Kom 
gärna till biblioteket i dina finaste kläder!

Lördag 15 december kl 10.30–11.30
Från 4 år 
Utställningshallen, Möbeln

Julpyssel
Gör coola, vackra och knasiga julgransdekoratio-
ner och julkort. Kom till biblioteket, så pysslar vi 
tillsammans!

Lördag 22 december kl 10.30–11.30
Utställningshallen, Möbeln

Jul på Monsterhotellet
Vi läser ett kapitel från Anna Hanssons bok 
Jul på Monsterhotellet och pysslar med 
Monsterhotellet-tema. 

22/12
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MER KUL FÖR BARN
Torsdag 4 oktober kl 15.00–17.00
Torsdag 18 oktober kl 15.00–17.00
Torsdag 1 november kl 15.00–17.00
Torsdag 15 november kl 15.00–17.00
Från 7 år
Örbyhus bibliotek

Filmklubb: Anime
Gå med i den nystartade filmklubben på Örbyhus 
bibliotek! Se riktigt bra animefilm varannan torsdag 
från 4 oktober till 15 november.

Tisdag 16 oktober kl 16.00 • kl 17.00 • kl 18.00
Alla åldrar
Örbyhus bibliotek

Gosedjursövernattning 
Låt barnets gosedjur sova över på Örbyhus bibliotek! 
Det är välkommet 16 oktober klockan 16.00, 17.00 
eller 18.00. Vi läser en godnattsaga och säger hej då. 
Hämta gosedjuret två dagar senare, innan klockan 19.00, 
och se vilket bus det har hittat på!

PÅ GÅNG FÖR UNGDOMAR
Läslov med serier och överraskningar 
Skollovet vecka 44 är ett Läslov med massor av aktiviteter 
i Tierps kommun. På biblioteket är det berättande som 
gäller – bland annat genom seriesatsningen #tierpgillarserier. 
Det kommer att hända mycket annat också! 
Du hittar bibliotekets program och samarbeten på 
biblinord.se när lovet närmar sig. Hela kommunens 
lovprogram kommer att finnas på tierp.se

Jullov med Bio på bibblan
Behöver du en paus från julstöket? Ta med dina kompisar 
och se film på biblioteket! Håll utkik på biblinord.se 
i samband med jullovet, så får du veta mer.

Fler tips!
Författarmöte. Stina Oscarson har skrivit boken 
Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? 
Hon kommer till Tierps bibliotek 11 oktober 
klockan 17.30–18.45. En del av Framtidsveckan.

Kortfilmsdagen. Se den vinnande filmen från Uppsala  
Internationella Kortfilmfestival. Välkommen till 
Tierps bibliotek 20 december klockan 18.00–18.45. 
En del av Tierps filmfest.

TIERPS FILMFEST

#tierpgillarserier
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Måndag 27 augusti kl 17.30–18.30
Karlholms bibliotek
FörVisfäst med musik och poesi
Sångaren och gitarristen Daniel Östersjö bjuder 
på smakprov från årets Visfäst – en festival som 
blandar musik och poesi. Boka plats till kvällens 
FörVisfäst: 0293-21 82 60. Läs mer om den 
kommande festivalen på visfäst.se 

Onsdag 29 augusti, kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
FörVisfäst med musik och poesi
Se information ovan.

Onsdag 29 augusti kl 17.30–18.15
Samling vid Engelska parken
Lär känna din hemort:  
Engelska parken i Söderfors
Följ med Gunnar Thollander på en rundtur 
i den historiska parken i Söderfors! 
En del av projektet Vi berättar!  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 30 augusti kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Bin och biodling – hot och möjligheter
En föreläsning om hot mot insekter i allmän-
het samt bin och biodlingens villkor. Föreläs-
ningen ges i samband med Honungens dag. 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Onsdag 5 september kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Den lokala journalistikens betydelse
Vilken betydelse har den lokala journalistiken 
för att hålla medborgarna informerade och 
lokalsamhället välfungerande? Medieforskaren 
Göran Svensson från Uppsala universitet  
samtalar med chefredaktörerna på Arbetar-
bladet och UNT samt kanalchefen från P4 
Uppland om bland annat fake news och 
risker med informationspåverkan i samband 
med höstens val.

Torsdag 6 september kl 17.00–19.30
Utställningshallen, Möbeln
Slöjdbio och föreläsning om stickhistoria
I höst stickar hela Tierps kommun sockor! 
Projektet inleds med en föreläsning om stick-
historia och hemslöjdskonsulenten Annkristin 
Hult berättar om traditionella mönster och ger 
praktiska tips. Stanna gärna på slöjdbio! 
Vi ser dokumentären Yarn. Boka plats: 
0293-21 82 60. Läs mer om projektet Tierps 
kommun stickar sockor på tierp.se

Onsdag 12 september kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Konstnärssamtal: Robin Montelius
Robin Montelius samtalar om sin pågående 
utställning i utställningshallen på Möbeln och 
det bakomliggande arbetet. Robin tecknar 
mest i bläck och blyerts, men jobbar även i 
grafik. Han är född 1981 och bor i Uppsala. 
Utställningen visas 22 augusti – 29 september.

Torsdag 13 september kl 17.30–18.15
Skärplinge bibliotek
Lär känna din hemort: Skärplinge
Tommy Jansson från SHK Hockey Club 
berättar om Hållnäs och Skärplinges idrotts-
historia och ger en rundtur kring Sätravallen. 
En del av projektet Vi berättar! 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 20 september kl 17.30–18.15
Karlholms bibliotek
Lära känna din hemort: Karlholm
Följ med Kerstin Forsblom och Ingegerd 
Martinelle på en rundtur genom Karlholm. 
Lyssna på historia om hyreshusen på Karlitplan 
och smaka på det traditionella Karlholms-
brödet i Bagarstugan. En del av projektet 
Vi berättar! Boka plats: 0293-21 82 60.

PROGRAM

Foton: 1. Grekiska templet, foto: Torsten Lundin. 2. Från filmen Yarn: Animation Hallgrims kirkja. 3. Bi, foto: Mostphotos. 
4. Journalistik, foto: Mostphotos.  5. Karlholm, foto: Tierps kommun. 6. Kortsiktigt av Robin Montelius. Bilden är beskuren.

PROGRAM
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Onsdag 3 oktober kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Mera vego med Sara Ask
Dietisten Sara Ask är expert på barnmat och 
vill inspirera hela familjen att äta mer vegeta-
riskt. För många är hon känd från tidningen 
Vi föräldrar. Hennes bok Mera vego är en 
storsäljare. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Torsdag 4 oktober kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
20 år i skogsfinnarnas spår
Följ med Olle Westling och Gunnar Ärnström, 
föreningen Finnskogsriket, på en upptäckts-
färd i det skogsfinska kulturarvet. Vad vet 
man om skogsfinnarnas ursprung och  
orsaker till flytten till Sverige? 
Var, när och hur gick det till när de stora 
orörda granskogarna koloniserades? 
Har det funnits bosättningar i Tierp? 
Boka plats: 0293-21 82 60.

20 vuotta metsäsuomalaisten 
jalanjäljillä
Mitä tiedämme metsäsuomalaisista ja miksi 
he muuttivat ruotsiin? Missä, milloin ja ku-
inka he tänne tulivat. Onko Tierpissä asunut 
metsäsuomalaisia? Tule kuuntelemaan kun 
Gunnar Ärnström ja 0lle Westling kertoo, 
saat kuulla uskosta, rakennuksista, viljelyistä 
ja kielestä. Ilmottaudu: 0293-21 82 60.

Tisdag 9 oktober kl 17.30–18.45
Örbyhus bibliotek
Kan du leva utan 
socker?
Har du problem med ditt ätande? Äter du 
för mycket eller alldeles för lite? 
Detta kan vara symptom på socker- och 
matberoende. Elin Holmqvist berättar om 
sina erfarenheter, tipsar om litteratur och 
berättar var det går att få stöd. 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Onsdag 10 oktober kl 18.00–18.45 
Utställningshallen, Möbeln
Dialog om Kulturhuset Möbeln
Välkommen att diskutera den kommande 
biblioteksplanen för biblioteken i Tierps 
kommun. 

Torsdag 11 oktober  
kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Författarmöte: 
Stina Oscarson
Välkommen till ett samtal med författaren 
och teaterregissören Stina Oscarson, som är 
aktuell med boken Tror du att du kan förändra 
världen utan att anstränga dig? Boken är 
tänkt som en handbok och inspirationskälla 
för att förändra samhället utan att använda 
våld. Boka plats: 0293-21 82 60.

Lördag 13 oktober  
kl 13.30–14.15 
Örbyhus bibliotek
Lär känna din hemort: Örbyhus
Hur såg livet i Örbyhus ut förr i tiden? 
Följ med Jan-Olof Öhrvall på en guidad tur 
genom Örbyhus. En del av projektet 
Vi berättar! Boka plats: 0293-21 82 60.

Tisdag 16 oktober kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Spelmansvisan
Kulturskolans stråkelever spelar musik av 
Gustaf Jernberg, storspelmannen som var 
verksam i Österbybruk.

Torsdag 18 oktober kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln 
Odla året runt med Farbror Grön
Varför begränsa odlandet bara till vår och 
sommar, när året har två årstider till som kan 
grönska? Johannes Wätterbäck, personen 
bakom den populära bloggen Farbror Grön, 
berättar hur det går att förlänga odlingssä-
songen. Boka plats: 0293-21 82 60. 

Onsdag 24 oktober, kl 17.30–18.30
Utställningshallen, Möbeln
Konstnärssamtal: Maria Friberg 
2018 års arbetsstipendium för konstnärlig 
verksamhet i Tierps kommun gick till konst-
nären Maria Friberg. Maria berättar om sitt 
projekt Ett möte mellan teknik och traditio-
nella hantverk, där hon skapar en skulptur 
och en installation som ska visas i Tierp.

Foton: 1. Johannes Wätterbäck, foto: jwstugpress. 2. Farbror Grön logotyp. 3. Omslag Mera vego, Ordfront förlag 
4. Sara Ask, foto: Jan-Åke Eriksson.  5. Stina Oscarson, foto: Privat 6. Absolut Dream, foto: Maria Friberg

FRAMTIDSVECKAN

FRAMTIDSVECKAN

FRAMTIDSVECKAN
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Torsdag 25 oktober kl 18.00–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Dialog om Kulturhuset Möbeln
Välkommen till ett samtal om praktiska frågor 
som öppettider och barnvagnsparkering i det 
nya kulturhuset.

Onsdag 31 oktober kl 17.00–18.45
För vuxna och barn från 7 år
Söderfors bibliotek
Film: 
Mitt liv som hund
Lasse Hallströms film Mitt liv som hund blan-
dar både skämt och allvar i berättelsen om 
den knappt tonårige överlevnadskonstnären 
Ingemar. När hans mamma blir allvarligt sjuk 
skickas Ingemar till en morbror i Småland. 
Där träffar han Saga, som han är måttligt 
intresserad av.

Onsdag 7 november kl 17.30–18.45  
Utställningshallen, Möbeln
Arbetet på vallonbruken under 
1700-talet
Vallonbruken i Tierps kommun har alla en 
stark identitet och rik historia. Hur såg livet ut 
på bruken under senare delen av 1700-talet? 
Göran Rydén, professor i ekonomisk historia 
vid Uppsala universitet, berättar om sam-
hällena och de roller som människorna fick 
så att bruken kunde fungera.  
Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 8 november kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Författarmöte: Lina Sjöberg
I Lina Sjöbergs senaste bok Simson möter vi 
den tragiske och urstarke hjälten från Bibeln, 
som hemsöks av ett raseri han inte kan 
kontrollera. Det är en berättelse om en 
människa med vad vi idag skulle kalla en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Lina Sjöberg är teologie doktor och debute-
rade 2005 med romanen Resa till Port Said. 
En del av Litteraturkarusellen. 
Boka plats: 0293-21 82 60.
 

Onsdag 14 november kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Humle – det gröna guldet
Humlen har följt människan i över tusen år. 
Trots det har mycket av kunskapen gått 
förlorad i Sverige. Vet du att dess ekonomiska 
betydelse har varit så stor att odlingen har 
reglerats i lag under fyra sekler? Föreläsning 
av agrarhistorikern och kulturgeografen 
Clas Tollin från Sveriges lantbruksuniversitet. 
Boka plats: 0293-21 82 60.

Torsdag 15 november kl 17.30–18.45
Karlholms bibliotek
Sandby – en by i Uppland
Hur förändrades Sverige under 250 år 
och hur förändrades Sandby i Uppland?
Hur levde människorna och hur påverkades 
de av de beslut som togs av statsmakterna? 
Hans Belin, historielärare, berättar om sitt 
forskningsprojekt som fokuserar på Sandbys 
historia nu och då. 

Onsdag 21 november kl 17.30–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Att dricka med gudarna – om öl och 
mjöd i skandinavisk vikingatid
Ölet och mjödets roll i det vikingatida sam-
hället är välkänd. Men vad vet vi egentligen 
om dryckerna och hur ser spåren efter själva 
bryggerihantverket ut? Nya fynd innebär 
att inte minst humlets historia verkar se helt 
annorlunda ut än vi trott. Föreläsning av Jens 
Heimdahl, arkeobotaniker vid Arkeologerna, 
Statens historiska museer.  

Torsdag 20 december  
kl 18.00–18.45
Utställningshallen, Möbeln
Kortfilmsdagen
I samband med kortfilmsdagen kan såväl 
vuxna som barn frossa i kortfilm på bio, i 
tv-soffan, på nätet och på biblioteket i Tierp. 
Kom till biblioteket och se årets vinnare i 
Uppsala Internationella Kortfilmfestival!

TIERPS FILMFEST

TIERPS FILMFEST

Foton: 1. LIna Sjöberg, foto: Sofia Runarsdotter. 2. Fröbibliotek, foto: Mostphotos. 3. Tierpsklassikern, grafik: Tierps kommun 
4. Humle – det gröna guldet, Nordiska museets förlag. 5. Tierps kommun stickar sockor, foto: Mostphotos. Omslag: Jens Heimdahl, foto: Henrik Pihl



Sticka sockor
Lär dig sticka sockor! Stickhjälpen finns 
på plats på Tierps bibliotek vid tre tillfäl-
len under hösten. För datum och tid  
se biblinord.se 
Har du stickat klart dina sockor? 
Lämna in dem på något av biblioteken 
i Tierps kommun, så skapar vi en 
utställning tillsammans i december! 
Tips: Slöjdbio med föreläsning av 
hemslöjdskonsulent på Tierps bibliotek 
6 september klockan 17.00.

Tierpsklassikern
Vill du göra Tierpsklassikern 
2018? Då behöver du klara 
tre moment: Läs en klassiker, 
ta ett simmärke på något av 
badhusen i Tierps kommun 
och spring ett lopp.  
Hela familjen kan delta. Läs 
mer på tierp.se/tierpsklassikern

Boktips för vuxna
Kom till biblioteken i Tierps kommun och 
få tips på bra böcker att läsa under höstens 
mörka kvällar! Välkommen till Tierps bibliotek 
17 oktober, Örbyhus bibliotek 20 november, 
Skärplinge bibliotek 22 november,  
Karlholms bibliotek 26 november och  
Söderfors bibliotek 28 november.  
Välkommen klockan 17.30–18.30!

Fröbibliotek
Hjälp till att värna vår odlade 
mångfald, hitta fröodlandets 
glädje och kanske några nya 
trädgårdsvänner! 
Ta frö av dina favoritväxter 
och lämna in dem på något av 
biblioteken i Tierps kommun. 
Under hösten samlar vi in 
fröer och under våren lånar vi 
ut dem. Mer information och 
frökuvert att skriva ut finns på 
biblinord.se
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@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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22 augusti – 29 september
Utställningshallen, Möbeln
Robin Montelius
Robin Montelius ställer ut teckning, måleri, grafik 
och porslin. För Montelius får det ena strecket eller 
penseldraget föda det andra tills formerna binds 
samman. I konstverken finns det glimtar av humor, 
glädje och samhällskritik. 
Vernissage 22 augusti klockan 17.30.  
Konstnärssamtal 12 september klockan 17.30.

2 oktober – 10 november
Utställningshallen, Möbeln
Momentum 2.0
Skulptur, objekt och måleri av Leif Jacobsson.  
I verken ryms forntid och framtid samt antika och 
arkaiska ideal uppblandade med science fiction-
estetik. Bevittnar vi ett dystopiskt sönderfall eller en 
konstruktiv uppbyggnad? Kan det vara både och?
Vernissage 2 oktober klockan 17.30.

13 november – 1 december
Utställningshallen, Möbeln
Hanna Ahrenby och Mårten Persson 
Hanna Ahrenby visar akvarell och Mårten Persson 
ställer ut glas. 
Vernissage 13 november klockan 17.30.

4 december – 22 december
Utställningshallen, Möbeln
Gävle konstgrafiker
Vernissage 4 december klockan 17.30.

29 december – 12 januari 2019
Utställningshallen, Möbeln 
Att finnas 
En konst- och fotoutställning av Johan Jonson. 
Vernissage 29 december klockan 12.30.

UTSTÄLLNINGAR


