
KULTURPROGRAM VÅREN 2019



Kultur som når fler
Det blir en spännande vår i Tierps kommun för 
alla kulturintresserade! Ombyggnationen av 
Möbeln i Tierp till kulturhus pågår för fullt och 
förbipasserande kan bland annat se hur den 
nya entrén ta form. Tierps bibliotek kommer att 
stänga en period. Det innebär att programverk
samhet och utställningar flyttas till andra loka
ler och orter. Håll utkik efter mer information!

Slöjdcafé efter önskemål
Vill du prova på bokvikning eller skapa en 
himmeli? Nu har du chansen! Efter förslag från 
flera personer startar vi slöjdcafé med flera 
träffar under våren. Vi får bland annat besök 
av personerna bakom podden Stickkontakt och 
Leili Mänder från @lagningsaktivisterna.

Nu är det Söderfors tur
Alla biblioteksfilialer i kommunen har program
verksamhet, men i år händer det mer än 
tidigare i Söderfors. Vad sägs om en föreläsning 
om familjen Grill, botanisk vandring i Engelska 
parken, aktiviteter för barn och Earth Hour i 
Grekiska templet? Följ @Biblioteken i Tierps 
kommun på Facebook och få tips på allt som 
händer i Söderfors och på andra ställen!

Vill du veta mer eller tipsa?
Information finns även på tierp.se, biblinord.se  
och i Norra Uppland. Vill du föreslå program 
eller utställningar? Hör av dig till 029321 82 60 
eller biblioteket.tierp@tierp.se eller.

Verk av Pavel Matveyev och Åsa Norling. Foto: Pavel Matveyev.

Var med i #möbleratierp
Konstprojektet #möbleratierp fortsätter  
med fler installationer som skapar vardags
rums känsla i kvarteret kring Möbeln. Vill du 
vara medskapare? Innan sommaren har du 
chansen! Vad det handlar om avslöjar vi inte 
än, men du får använda ett mjukt material  
och delta i Stick kontakts livepoddsändning. 
Upplev #möbleratierp på plats och på  
@kulturfritidtierp på Instagram.



Konst på väg 2019
Missa inte den populära konstrundan som pågår i Tierps  
kommun under fyra dagar, 19–22 april. Ett fyrtiotal  
konstnärer och konsthant verkare ställer ut i sina ateljéer  
och utställ nings lokaler på olika håll i kommunen. 

Invig  ning långfredagen 19 april klockan 11 i  
Strömsbergs bruk. Se mer på kpv.nu eller följ  
Konst på väg på Facebook.

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

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

Familjelördagar
Molièreensemblen
Naturskyddsföreningen Tierp
Panikteatern
Regionbibliotek Uppsala
Stampa Loss
Studio Li
Studio Lord
Teater Sláva
Trishul Yoga

Utställningar
Tierps Konstförening

Program
Folkuniversitetet
Grillska Släktföreningen
Infoteket Region Uppsala
Länsmuseet Gävleborg
Naturskyddsföreningen Tierp
NBV
Regionbibliotek Uppsala
SeSam
Studiefrämjandet
Svensk mat och miljöinformation
Sveriges Fängelsemuseum

Strömsbergs bruk. Foto: Lotta Lund

Sofia Karlsson. Foto: Peter Holgersson



12/1
Lördag 12 januari kl 10.30–11.30
Från 3 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Vinterpyssel
Bli inspirerad av vintern och filmen Frost! Vi skapar 
figurer, bilder och dekorationer.

19/1
Lördag 19 januari kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Nalle Puh
I samband med internationella Nalle Puhdagen 
lyssnar vi på en berättelse om Nalle Puh. Barn får 
gärna ta med favoritgosedjur!

19/1
Lördag 19 januari kl 10.30–11.30
Från 2 år
Örbyhus bibliotek

Minibioklubben
Filmvisning för yngre barn. Alla får ett minibiokort! 
På biblinord.se ser du vilken film det blir.

26/1
Lördag 26 januari kl 11–12
Från 3 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Äntligen Tjarli!
Möt världens snällaste clown, världens busigaste 
hund och världens argaste tant. Musik, bus  
och trolleri – allt ryms i denna berättelse från 
Panik teatern!

2/2
Lördag 2 februari kl 10.30–11.30
Från 3 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Pärla pärlplattor
Pärla flaggor, hjärtan, smileys eller härliga mönster.

På Familjelördagar händer det 
roliga saker för barn. Vissa aktivi-
teter rekommenderas från en viss 
ålder, men hela familjen är alltid 
välkommen. Det är gratis att vara 
med. Kom ihåg att boka plats!

FAMI LJELÖRDAGAR

1.

2.

3.
Foton: 1. Tierps kommun. 2. PA Strand. 3. Mostphotos. 4. Mostphotos. 
5. Mostphotos. 6. Elin Hjulström Lord. 7. Mostphotos. 



9/2
Lördag 9 februari kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Alla hjärtans dag
Pyssel inför alla hjärtans dag. Gör girlanger, figurer 
eller alla hjärtans dagkort.

9/2
Lördag 9 februari kl 10.30–11.30
Hela familjen
Söderfors bibliotek

Popup-vykort
Gör en fint popupvykort inför alla hjärtans dag.

16/2
Lördag 16 februari kl 10.30–11.30
2–6 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Barnrytmik
Lek, sång och dans med gruppen Stampa Loss. 
Äldre och yngre syskon kan vara med.

FAMI LJELÖRDAGAR Boka plats: 0293-21 82 60 eller biblioteket.tierp@tierp.se

23/2
Lördag 23 februari kl 10.30–12.30
Från 4 år
Skärplinge bibliotek

Tecknarworkshop
Tecknaren Gustaf Lord från Studio Lord  
visar hur barn kan berätta med bilder.

23/2
Lördag 23 februari kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Karnevalsmasker
Gör en karnevalsmask! Blir den läskig,  
cool eller rolig?

ÄNTLIGEN 
SPORTLOV!

På sportlovet händer det mycket kul!  
Någon vecka innan lovet kan du se allt  
som händer på tierp.se/lov

5.

4.

6.

7.



2/3
Lördag 2 mars kl 10.30–11.30
Från ca 4 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Kalevalaskåpet 
Sagoteater från Teater Sláva. En rolig och poetisk 
stund med musik!

Kalevalakaappi 
Satuteatteri Teatteri Slávalta. Hauska ja poeettinen 
hetki musiikin kanssa!

9/3
Lördag 9 mars kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Minimello
Inför Melodifestivalens final lyssnar vi på tidigare 
Minimello bidrag och skapar egna artister.

16/3
Lördag 16 mars kl 10.30–11.30
Från 5 år
Karlholms bibliotek

Minecraft
Var med och bygg en Minecraftvärld i papper!

16/3
Lördag 16 mars kl 10.30–11.30
Från 2 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Smyckestillverkning
Gör egna halsband och armband med färgglada 
pärlor!

23/3
Lördag 23 mars kl 10.30–11.30
Från 2 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Minibioklubben
Vår exklusiva minibioklubb fortsätter!  
På biblinord.se avslöjar vi vilken film det blir.

30/3
Lördag 30 mars kl 10.30–11.30
Från 2 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Minioner-pyssel
Kom och pyssla på temat minioner!

8.

9.

10.

11.

FAMI LJELÖRDAGAR

Foton: 8. Viktoria Siwek. 9. Mostphotos. 10. Mostphotos.  
11. Mostphotos. 



Boka plats: 0293-21 82 60 eller biblioteket.tierp@tierp.se

6/4
Lördag 6 april kl 10.30–11.30
Från 3 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Sagostund på arabiska och svenska
Vi läser en saga på arabiska och svenska. Med 
hjälp av den talande pennan Penpal lär vi oss några 
ord på arabiska.

13/4
Lördag 13 april kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Påskpynt
Kom och gör fina, färgglada påskdekorationer!

27/4
Lördag 27 april kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Fönsterdekorationer
Vi använder papper och blyinfattning och skapar 
häftiga fönsterdekorationer.

4/5
Lördag 4 maj kl 10.30–11.30
Från 2 år
Örbyhus bibliotek

Vår med Natursnokarna
Naturskyddsföreningen Tierp bjuder in barn och 
deras vuxna att natursnoka med vårtema. Vi utgår 
från Örbyhus bibliotek.

4/5
Lördag 4 maj kl 10.30–11.30
Från 4 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Trolla som en trollkarl
I samband med Harry Potterdagen lär vi oss att 
trolla. Wingardium Leviosa! 

12.

13.

14.

15.
Foton: 12. Mostphotos. 13. Brenda Johnston. 14. Julia Holmedal Jonsson. 
15. Mostphotos.



FAMI LJELÖRDAGAR

11/5
Lördag 11 maj kl 10.30–11.30
Från 4 år
Tierps bibliotek, Möbeln

Mitt jobb: fotograf
YlvaLi Niggemann från Studio Li berättar om sitt 
yrke. Ta gärna med kamera eller mobiltelefon!

18/5
Lördag 18 maj kl 10.30–11.30
Från 2 år
Sveasalen, Tierp

Äta själv!
Det kan vara svårt att äta själv. I alla fall i början, 
när köttbullarna rullar iväg och spagettin slingrar 
sig. Föreställning av Molièreensemblen.

25/5
Lördag 25 maj kl 10.30–11.30
Från 4 år
Centralhallen, Tierp

Sagoyoga
Sagoyoga är ett kul sätt att få igång barns fantasi 
och samtidigt introducera yoga. Trishul Yoga visar 
ett roligt sätt att träna tillsammans!

1/6
Lördag 1 juni kl 10, 11 och 12
Hela familjen
Vegavallen, Tierp

Sagostigsvandring
Vi vandrar Sagostigen vid Vegavallen och njuter av 
utomhusteater, som spelas av kulturskolans elever. 
Grill finns på plats.

8/6
Lördag 8 juni kl 10.30–11.30
Hela familjen
Tierps bibliotek, Möbeln

Digitalt besök på museum
I samband med Internationella museidagen gör 
vi en digital konstresa till ett känt museum. Ska vi 
åka till Paris, Washington eller London?

16.

17.

18.

19.
Foton: 16. Martina Skoog. 17. Mostphotos. 18. Tierps kommun.  
19. Mostphotos. 20. Mostphotos/QuarksMedia.



Minibio
Onsdagar 23 januari–13 februari
Kl 13–13.30 Örbyhus bibliotek
Från 2 år

Film för yngre barn på Örbyhus bibliotek.  
Dropin! Vilken film blir det? Se biblinord.se

 

Filmklubben
Onsdagar 27 februari–27 mars
Kl 15–17 Örbyhus bibliotek 
Från 7 år

Onsdag 20 februari
Kl 15–17 Söderfors bibliotek 
Från 7 år

Nu finns Filmklubben både i Örbyhus och Söderfors! 
Medlemmarna bjuds på både anime och spelfilm. 
Dropin! Filmerna avslöjas på biblinord.se 

MER KU L FÖR BARN

20.

Lördag 11 maj kl 10–14, Vegavallen, Tierp

Hälsodagen  
– en aktiv dag för alla
Under Hälsodagen öppnar vi upp  
Vega vallen i Tierp och bjuder på  
aktiviteter för alla!

Hälsoföretag, idrottsföreningar och andra ideella 
organisationer är välkomna att föranmäla sin 
medverkan antingen till en mässa inomhus eller 
med en aktivitet utomhus under dagen. Anmäl 
er senast 7 april på tierp.se/halsodagen  
Välkomna till en familjedag i hälsans tecken!

Foto: Tierps kommun

Foto: Tierps kommun



Torsdag 24 januari kl 17.30–18.45
Örbyhus bibliotek
Författarmöte: Aline Lilja Gladh
Träffa den debuterande författaren Aline Lilja 
Gladh, som är uppväxt i Örbyhus. Hennes deck
are Tändstickan utspelar sig i Norduppland.

Tisdag 29 januari kl 13.30–15.30
Tierps bibliotek, Möbeln
Ta makten över ditt liv
Thomas Kjellberg har en CPskada. Under åren 
har han reflekterat kring hur hans hjälp ser ut. 
När blir det mer “stjälp” än hjälp?

 

Tisdag 29 januari kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Stig Dagermans författarskap
Författaren Stig Dagerman från Älvkarleby är 
åter aktuell, då hans sista roman Bröllopsbesvär 
har getts ut på engelska. Välkommen till ett 
samtal om Stigs författarskap!

Onsdag 30 januari kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Samernas spår i Mellansverige
Vilka arkeologiska spår av samisk historia kan 
vi hitta i Uppland och Roslagen? Föreläsning av 
Gunilla Larsson, arkeolog vid Uppsala universitet.

Måndag 4 februari kl 17.30–18.45
Karlholms bibliotek
Släktforska på internet
Hur kan internet användas av släkt och hem
bygdsforskare? Få tips av Anders Thornström, 
som arbetat många år som arkivarie på Riks
arkivet och Krigsarkivet. 

Torsdag 14 februari kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Digitalisering med omsorg
Hur påverkas arbetslivet och arbetsmiljön av 
digitalisering? Föreläsning av Åsa Cajander, 
professor vid Uppsala universitet.

Foton: 21. Stickkontakt. 22. Aline Lilja Gladh. 23. Sune Stigsjöö/Stig Dagermansällskapet. 24. Privat. 25. Mostphotos. 26. Laurent Denimal.

PROGRAM

Lördag 16 februari kl 14–15.30
Örbyhus bibliotek
Slöjdcafé:  
stickarens digitala möjligheter
Utveckla ditt stickande med appar, poddar och 
annat på internet! Inspirationsföreläsning av 
personerna bakom podcasten Stickkontakt.

Onsdag 27 februari kl 13.30–15.30
Tierps bibliotek, Möbeln
Musikworkshop: kantele
Prova att spela kantele med handledning av 
Helena Tuupanen och Anni Lindblad. Gå gärna 
på konserten som börjar klockan 17. Begränsat 
antal platser. 

Musiikki työpaja: kantele
Tule soittamaan kanteleella Helena Tuupaisen 
ja Anni Lindbladin opastamalla. Tule myös 
konserttiin joka alkaa klo 17. Rajoitettu määrä 
paikkoja.

Onsdag 27 februari kl 17–18.15
Tierps bibliotek, Möbeln
Kantelekonsert
Helena Tuupanen och Anni Lindblad spelar 
finsk musik på kantele. Framförandet varvas 
med berättelser från eposet Kalevala. Vill du 
prova att spela på en kantele innan konserten? 
Läs mer ovan.

Kantelekonsertti
Helena Tuupanen ja Anni Lindblad soittaa 
suomalaista musiikkia kanteleella. He esittävät 
myös kertomuksia Kalevasta. Haluatko opetella 
soittamaan kanteletta ennen konserttia? Lue 
enemmän edellisestä tekstistä.

Torsdag 28 februari kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Författarmöte: Lars Sund
Efter succén med operan Tom of Finland  
blev den finländska kompositören Alf Holm 
berömd. I boken Där musiken började går  
Lars Sund tillbaka till Alfs rötter. En del av 
Litteratur karusellen. 

Boka plats: 0293-21 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se



21.

23.

25.

22.

24.

26.



Onsdag 6 mars kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Författarmöte: Moa Brännström Ott
Bli vän med sågar, hyvlar och stämjärn! I boken 
Trä lär Moa Brännström Ott ut grundläggande 
snickerikunskaper. En del av Litteraturkarusellen.

Torsdag 7 mars kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Kvinnor på bruket
Hur såg livet ut för kvinnorna på järnbruken? 
I samband med internationella kvinnodagen 
berättar Ann Nilsén från Länsmuseet Gävleborg 
om kvinnliga brukspatroner, hårt arbetande 
smedshustrur och tjänarinnor som höll herr
gårds  livet igång.

Tisdag 12 mars kl 17–20
Tierps bibliotek, Möbeln
Slöjdcafé: himmeli
Att skapa en himmeli är en gammal finsk 
tradition, men himmelin har blivit en modern 
inredningsdetalj. Prova geometriskt slöjdande 
och gör din egen himmeli! Eila Väisänen hand
leder. Begränsat antal platser. 

Käsityökahvila: himmeli
Himmelin teko on vanha suomalainen perinne, 
joka on nykyjään ihan moderni sisustus koriste. 
Tule kokeilemaan geometristä käsityötä! Eila 
Väisänen opastaa. Rajoitettu määrä paikkoja. 

Onsdag 13 mars kl 18–19.30
Söderfors bibliotek
Familjen Grill
Medlemmar av släkten Grill var under 1700 
talet framgångsrika inom handel, finans och 
bruksnäring. Adolf Ulric Grill och Anna Johanna 
Grill värnade om de anställda genom änkehus 
och odlingslotter. Magnus Grill, ordförande för 
Grillska Släktföreningen, berättar om familjen 
Grills historia.

Earth Hour, lördag 30 mars kl 20.30–21.30,  Grekiska templet, Söderfors

PROGRAM

Onsdag 20 mars kl 17–18.15
Tierps bibliotek, Möbeln
Kalevala
Vilken värld tar Finlands nationalepos Kalevala 
oss till? Maritta Stigestadh berättar om att älska 
och hata, skapa och förstöra i Kalevalas värld.

Kalevala
Mihin maailmaan vie meidät Kalevalan eepos? 
Maritta Stigestadh kertoo kuinka Kalevalan 
maailmassa rakastettiin, vihattiin ja rikottiin.

Torsdag 21 mars kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Slöjdcafé: maximera  
livslängden på din textil
Leili Mänder från @lagningsaktivisterna berättar 
om textilvård. Vilka tvättekniker finns det? 
Vilken förvaring är bäst? Vilka förebyggande 
åtgärder finns det mot skadedjur?

Tisdag 26 mars kl 17–18.30
Tierps bibliotek, Möbeln
Författarmöte: Heikki Kotka
Författarmöte och diktworkshop med den 
sverige finska författaren och konstnären Heikki 
Kotka. År 2007 fick han Kaisa Vilhuinenpriset 
för diktsamlingen Ajolauta. Mötet hålls på finska.

Kirjailijan tapaaminen: Heikki Kotka
Kirjailija ja runoilu työpaja ruotsinsuomalaisen  
kirjailijan ja taiteilijan Heikki Kotkan kanssa.
Vuonna 2007 hän sai Kaisa Vilhuisen palkinnon 
runokirjasta Ajolauta. Tapaaminen on suomen 
kielellä.

Onsdag 27 mars kl 17.30–18.45
Söderfors bibliotek
Matens miljöpåverkan
Hur hör matproduktion ihop med FN:s globala 
hållbarhetsmål och de planetära gränser vi måste 
undvika att överstiga? PerAnders Jande, Svensk 
mat och miljöinformation (SMMI), för klarar och 
berättar hur vi kan äta mer resurs effektivt.

Foton: 27. Eila Väisänen. 28. Carl Larsson/ägare: Länsmuseet Gävleborg. 29. Ida Gerdemark. 30. Miki Anagrius. 31. Läili Mänder.  
32. Sveriges Fängelsemuseum.

Boka plats: 0293-21 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se



27.

29.

31.

28.

30.

32.



Tisdag 2 april kl 17.30–18.30

Tierps bibliotek, Möbeln
Spelmansvisan
Kulturskolans stråkelever spelar musik av Gustaf 
Jernberg, storspelmannen som var verksam i 
Österbybruk.

Onsdag 3 april kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Skogsbränder i Sverige:  
vad har egentligen hänt?
I och med de stora bränderna i svenska skogar 
har många frågor uppstått. Vad orsakar en 
skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att 
brinna? Hur klarar träden och växterna bran
den? Anders Granström, skogsbrandforskare 
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), svarar 
på frågor.

Torsdag 4 april kl 17–18.45
Skärplinge bibliotek
Slöjdcafé: pappersworkshop
Skapa egna papperskonstverk att inreda med 
hemma! Konstnären Ida Gerdemark visar hur 
du gör.

Torsdag 4 april kl 17–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Samtal: 20 år i skogsfinnarnas spår
Varför kom skogsfinnarna till Sverige? Olle 
Westling och Gunnar Ärnström från föreningen 
Finnskogsriket är tillbaka och samtalar om det 
skogsfinska kulturarvet.

Keskustelu: 20 vuotta  
metsäsuomalaisten jalanjäljillä
Miksi metsäsuomalaiset tulivat Ruotsiin? Olle 
Westling ovh Gunnar Ärnström seurasta Finns-
kogsriket on paikan päällä taas keskustelemassa 
metsäsuomalaisesta kulttuuri perinnöstä.  

PROGRAM

Onsdag 10 april kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Häxprocesserna  
– vem kan vi ställa till svars?
Mellan 1668 och 1676 spreds rädslan för djävu
len som en farsot i mellersta Sverige. Nästan 300 
personer avrättades för häxeri. Ofta pekas kyr
kan ut som skyldig till det som hände, men var 
det verkligen så enkelt? Desiree Kjellberg, inten
dent på Sveriges Fängelsemuseum, berättar.

Torsdag 11 april kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Författarmöte: feel good med Eli Åhman 
Owetz
Tycker du om bokserien om AnnaLisas antik? 
Författaren Eli Åhman Owetz berättar om sin 
feel goodvärld och läser ett smakprov ur sin 
nya roman Brevvännerna.

Tisdag 7 maj kl 13.30–15.30 
Tierps bibliotek, Möbeln
Skynda långsamt
Våren 2014 fick Veronica Malm diagnosen 
utmattningssyndrom. Hon föreläser om sina 
erfarenheter av bland annat symtom och 
behandling.

Tisdag 7 maj kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Slöjdcafé: bokvikning
Här kommer något som många har önskat: 
bokvikning för vuxna! 

Torsdag 9 maj kl 17.30–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Ny teknik och ungas psykiska hälsa 
Psykologen Jean Twenge hävdar i boken iGen 
att förklaringen till ökad psykisk ohälsa bland 
unga i USA är tillgången till iPhones och använd
ningen av sociala medier. Sven Bremberg, barn 
och ungdomsläkare vid Karolinska Institutet, 
berättar vad forskningen pekar på.

Konst på väg, 19–22 april, kpv.nu



Tierpsklassikern
Gör Tierpsklassikern 2019!  

Läs en klassiker, ta ett  
simmärke och spring ett lopp! 

Hela familjen kan delta.  
Läs mer på  

tierp.se/tierpsklassikern

Lördag 30 mars kl 20.30–21.30
Grekiska templet, Söderfors
Earth Hour
Var med och uppmärksamma klimatfrågan! 
Släck lyset och kom till Söderfors. Här bjuds 
du på eldshow och aktiviteter vid vårt  
kul tur  arv Grekiska templet. Läs mer om 
Earth Hour på wwf.se/earthhour

Vill du låna fröer?
Hjälp till att värna vår odlade mångfald, 
hitta fröodlandets glädje och kanske nya 
trädgårdsvänner!

Från 15 februari kan du låna fröer på 
biblioteket. Läs mer på biblinord.se

Hälsodagen, lördag 11 maj, kl 10–14, 
Vegavallen, Tierp

Tisdag 14 maj kl 17–18.45
Tierps bibliotek, Möbeln
Vad är tvångssyndrom?
Hur är det att leva med tvångssyndrom (OCD)? 
Vilken hjälp finns det?  
Anmälan: infoteket@regionuppsala.se  
eller 018611 66 77.

Torsdag 16 maj kl 17.30–18.30
Tierps bibliotek, Möbeln
Konstnärssamtal: Jenny Sunesson
Hur kan ljud påverka samhällsstrukturer? Konst
nären Jenny Sunesson är bland annat verksam 
inom ljudkonst. Sedan flytten till Örbyhus 2012 
har hon undersökt den uppländska landsbygden.

Onsdag 22 maj kl 18.30–20.30
Grekiska templet, Söderfors
Lär känna din hemort: botanisk vandring
Vilka arter finns det i Engelska parken i 
Söderfors? Vandring med guiden Svante von 
Strokirch på Internationella dagen för biologisk 
mångfald. Ta med matsäck.

Foto: Unsplash/Swapnil Dwivedi

Boka plats: 0293-21 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se



UTSTÄLLNINGAR

17 januari–28 februari
Utställningshallen, Tierps bibliotek, Möbeln
Mad World
I utställningen möter vi världen genom konst
nären Marc Rayners ögon. Här berörs flera 
ämnen: från barn som inte får föras till säker het 
över gränser till vårt tungt reklambelastade 
samhällsrum; från den akuta vattenbristen i 
Jemen till frivoliteten i att byta hårfärg hemma.

Vernissage torsdag 17 januari klockan 17.30–
18.30 på Tierps bibliotek.

31 januari–28 februari, Tierps bibliotek
5 mars–2 april, Söderfors bibliotek
4 april–2 maj, Karlholms bibliotek
Turnérande utställning: Vi och dom 
Med sina enkla bilder belyser satirtecknaren  
Ulf Ivar Nilsson alla möjliga samhällsfrågor,  
men helst sticker han sin vassa tuschpenna  
i de som förespråkar rasism. 

Vernissage torsdag 31 januari klockan 17.30–
18.30 på Tierps bibliotek. Hör Ulf Ivar berätta 
om sina teckningar på plats!

33.

34.

Foton: 33. Marc Rayner. 34. Ulf Ivar Nilsson.

@kulturfritidtierp 

Biblioteken i Tierps kommun

koftierp

Tierps bibliotek
Grevegatan 19 

815 23  Tierp  
029321 82 60  

biblioteket.tierp@tierp.se 
biblinord.se

För kommande utställningar 
se biblinord.se


