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En ny vår  
för människor 
och kultur
Kulturhuset Möbeln går sin första vår till mötes. 
Många ser årstiden som en möjlighet till nya tankar 
och intressen. Vad är du nyfiken på? Kanske vill  
du delta i det nystartade filosofi caféet? Under  
träffarna diskuteras teman som makt och gåvor. 

Tema: Gör det själv
Tycker du om hantverk? Gå på slöjdcafé och lär dig  
tälja! Vill du ha en utmaning? Få tips av bonden Elin 
Torstensson på hur du kan göra egen ost. Önskas 
en större utmaning? Rusta ett ödehus – byggnads
vårdaren Robert Danielsson berättar hur. 

Konsthallen – rum för reflektion
Har du besökt kulturhusets nya konsthall? Fram till  
1 februari visas Ulla HeleniusReits utställning Samtal 
om tiden, där hon genom sina verk för en dialog om 
den tid som gått och den tid som är. I utställningen 
möter du porträtt av människor som tar strid för livet. 
Från ett av verken kan du möta blicken från Hédi Fried 
– en av dem som överlevt Förintelsen. 

Fler utställningar blommar upp under våren – se tierp.
se för mer information. I mån av tid går det att  
få en guidad rundtur. Hör gärna av dig till Kultur  
och fritid!

Vad är det som spirar och gror?
Kulturhuset är stort. Det rymmer allt från en växande 
ungdomsverksamhet till en egen plantbytardag. Men 
kulturen frodas även på andra platser i vår kommun. 
Bläddra vidare och upptäck allt som är på gång! 



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

Familjelördagar
Naturskyddsföreningen Tierp
Region Uppsala

Utställningar
Föreningen för kvinnors 
historia
Studiefrämjandet
Tierps Konstförening

Program
ABF
Folkuniversitetet
Infoteket Region Uppsala
Met Nuoret
Naturskyddsföreningen Tierp
NBV
Regionbibliotek Uppsala
SSFP
Studiefrämjandet
Tierps hembygdsgille
Trädgårdsföreningen 
Norduppland
Utveckla ÖTV

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

Ungdomsaktiviteter i 
Kulturhuset Möbeln
I år händer det extra mycket för 
ungdomar i kultur huset! Håll 
utkik efter aktiviteter på tierp.se 
och biblinord.se Är du ung och 
full av idéer? Skicka gärna förslag 
på vad du vill göra i kulturhuset 
till kulturfritid@tierp.se!

Foto: Peter Knutson

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos



11/1
Lördag 11 januari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

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

18/1
Lördag 18 januari kl 10.30–11.30 
Från 4 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Ett ord är ett ord
I den här berättelsen vill alla leka ordaffär! Här säljs 
det långa och korta ord, snälla och arga ord och ord 
som rimmar. Spelas av Teater Pero.

25/1
Lördag 25 januari kl 10.30–11.30 
Från 2 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

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

1/2
Lördag 1 februari kl 10.30–11.30 
Från 3 år 
Kulturhus Möbeln, Tierp

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

1/2
Lördag 1 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Karlholms bibliotek

Re-robot
Förvandla skräp till spännande robotar! Vi använder 
mjölkförpackningar och burkar som byggmaterial. 

8/2
Lördag 8 februari kl 10.30–11.30 
Från 2 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Sångstund med teckenstöd
Logopeden och musikern Emma Dahlin Haglund 
spelar och sjunger med föräldrar och barn. Alla får 
chansen att prova på tecken som stöd.

15/2
Lördag 15 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln

Klippdocka
Designa, dekorera och klipp ut kläder till en egen 
klippdocka! Alla barn får en docka att ta med hem.

På Familjelördagar händer det  
roliga saker för barn. Vad sägs om 
dans, teater och sång? 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 LJELÖRDAGARFAMI LJELÖRDAGAR

2.

3.

1.



22/2
Lördag 22 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Sagostund på finska och svenska
Vi läser en saga på finska och svenska och pysslar 
tillsammans.

22/2 
Lördag 22 februari kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Skärplinge bibliotek

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

29/2 
Lördag 29 februari kl 10.30–11.30 
Från 3 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Barndans
Kulturskolan bjuder in barn och deras vuxna till en 
rolig stund tillsammans. Let’s dance!

7/3
Lördag 7 mars kl 10.30–11.30 
Från 2 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Sagoläsning med Oskar Jonsson
Träffa Oskar Jonsson, författare och illustratör till 
bokserien om näbbmusen Vips! Han läser sin nya 
bok Vips på isen. Vi sjunger tillsammans och pysslar 
utifrån boken.

14/3
Lördag 14  mars kl 10.30–11.30 
Från ca 4 år 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Obs! Superviktigt
Vet vuxna allt? Måste man sova ? Varför är det  
dumt att ljuga? Var på en hund kan man klappa?  
En föreställning med humor och viga kroppar.  
Spelas av Minna Krook Dans.

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

4.

5.

6.
Foton: 1. Michael Sjöberg/Tierps kommun. 2. Jonas Jörneberg. 3. Privat.  
4. Digitalpress/Mostphotos. 5. Stefan Tell. 6. Ozzy West. 

17–23 februari
Se lovprogram på tierp.se/lov och biblinord.se



21/3
Lördag 21 mars kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
 Örbyhus bibliotek

Vår med Natursnokarna
Naturskyddsföreningen Tierp bjuder in barn och  
de ras vuxna att natursnoka med vårtema.

21/3
Lördag 21 mars kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Muminpyssel 
Inför den kommande föreställningen Lilla My berättar 
pysslar vi utifrån Tove Janssons sagovärld.

28/3
Lördag 28 mars kl 10.30–11.30 
Från 3 år 
 Kulturhuset Möbeln, Tierp

Lilla My berättar
En föreställning där Lilla My berättar historier ur  
Muminvärlden på sitt sätt. Spelas av Teater Oland.

4/4
Lördag 4 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Påskpynt
Kom och gör fina, färgglada påskdekorationer!

18/4
Lördag 18 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
 Kulturhuset Möbeln, Tierp

Igelkottar
Vi läser boken En hel hink lycka om Siv och Bodil,  
två igelkottar. Vi gör även egna igelkottar.

18/4
Lördag 18 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Söderfors bibliotek

Smycken
Gör egna halsband och armband med färgglada pärlor!

8.

7.

9.

FAMI LJELÖRDAGARFAMI LJELÖRDAGAR

6–13 april
Se lovprogram på tierp.se/lov och biblinord.se



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

25/4
Lördag 25 april kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Vårfåglar
Vi pratar om vårfåglar och gör egna av olika material.

2/5
Lördag 2 maj kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Legoverkstad
Bygg och skapa med lego! 

9/5
Lördag 9 maj kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Barnteaterdag
Kulturskolan bjuder in de minsta till teaterföreställ
ningar! Det går även att prova teaterkostymer.

16/5
Lördag 18 maj kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Insekter i trädgården
Vi pratar om hur vi kan hjälpa bin och fjärilar som 
pollinerare och skapar egna insekter.

23/5
Lördag 23 maj kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

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

30/5
Lördag 30 maj kl 10.30–11.30 
Hela familjen 
Kulturhuset Möbeln, Tierp

Sommarlyktor
Dekorera en lykta med sommarens blommor! 

10.

11.

12.
Foton: 7. Tierps kommun. 8. Teater Oland. 9. Hrald. 10. Martin Falbisoner. 
11. Yui Yuize/Mostphotos. 12. Ewa Wojtan/Moje Dzieci Kreatywne.

10 juni–16 augusti
Se lovprogram på tierp.se/lov och biblinord.se



Övernattning  
för gosedjur
Vågar ditt gosedjur sova över på biblio
teket? Då kan du lämna in det på Söderfors 
bibliotek. Hämta det två dagar senare och 
se vilket bus det har hittat på! För alla barn 
i gosedjursåldern.

Hur går det till?
Lämna gosedjuret måndag 17 februari 
klockan 16 eller 17. Vi läser en saga och 
säger hej då. 

Hämta ditt gosedjur onsdag 19 februari 
mellan klockan 15–19. 

Foto: Yana Tatevosian/Mostphotos

Känner du till bibliotekets webbplats?  
På biblinord.se kan du se bokklubbar,  

sagostunder och annat som är på gång. 

Håll utkik  
efter nyheter!

MER KU L FÖR BARNMER KU L FÖR BARN

Tips! Följ gärna Biblioteken i Tierps kommun på Facebook också!



Välkommen in!
I Kulturhuset Möbeln kan du bland annat se konst, låna böcker,  

gå på föreläsningar, spela boule, ta en kopp kaffe och läs en tidning i väntan 
på nästa tåg. Här sjuder det av verksamhet för barn och unga och  

kommunens historia är närvarande i Tierpsrummet. 

Filosoficafé
När vi filosoferar med andra ställer vi de  
stora frågorna och ger oss ut i det okända. 
I vår startar ett filosoficafé på Kulturhuset 
Möbeln i samarbete med studieförbundet 
ABF och Svenska Sällskapet för Filosofisk 
Praxis (SSFP). Inga förkunskaper i filosofi  
behövs! Allt du behöver är nyfikenhet,  
ett öppet sinne och din egen erfarenhet. 
Välkommen!

Onsdag 29 januari kl 17–19 • Makt
Onsdag 26 februari kl 17–19 • Gåvor
Onsdag 25 mars kl 17–19 • Tiden
Onsdag 29 april kl 17–19 • Digitalisering

Upptäck  
fröbiblioteket 
Hjälp till att värna vår odlade mångfald,  
hitta fröodlandets glädje och kanske  
nya trädgårdsvänner! Från 1 februari  
lånar vi ut de fröer som skänktes i höstas.  
Välkommen till Tierps bibliotek i  
Kulturhuset Möbeln!

Tips! Den 9 maj är det plantbytardag på  
Kulturhuset Möbeln klockan 11.30–14.30  
i samarbete med Trädgårdsföreningen  
Norduppland. Missa inte trädgårds - 
experten Maj-Lis Petterssons föreläsning  
klockan 13.30!

Läs mer på biblinord.se

Foto: kentoh/Mostphotos

Foto: Anders Badner/Tierps kommun

Foto: Elena Elisseeva/Mostphotos



PROGRAM Boka plats: 029321 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se

Onsdag 15 januari kl 17.30–19
Söderfors bibliotek
Söderfors bruk:  
Med historien in i framtiden
Vilka faktorer var det som gjorde att Söderfors 
bruk är det enda norduppländska bruk som 
fortfarande är i full verksamhet? Kersti Kollberg 
och Björn Ullhagen berättar om sin nya bok om 
Söderfors historia.

Onsdag 22 januari kl 18–19
Söderfors bibliotek
Konsert: Some Folks
På begäran! Nu återkommer Some Folks och 
tar lyssnarna med på en musikalisk resa genom 
den amerikanska folkmusikens historia.

Onsdag 29 januari kl 17–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Filosoficafé: Makt
Ofta pratar vi om makt som något andra har, 
men vilken makt sitter vi på själva? Vad gör 
makt med oss? Finns det bra makt och dålig 
makt? Är vi någonsin helt maktlösa? Kom och 
filosofera! Inga förkunskaper i filosofi behövs. 
Allt du behöver är nyfikenhet, ett öppet sinne 
och din egen erfarenhet.

Torsdag 30 januari kl 17–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Slöjdcafé: Täljning
Välkomna till vårens slöjdcafé! Tillsammans 
med Janne Törnqvist från Grävlings Naturpro
dukter i Gräsö testar vi att tälja. Kommande 
träffar: 27 februari, 26 mars och 23 april.

Torsdag 6 februari kl 17.30–19
Skärplinge bibliotek
Svensk ull
Fia Söderberg berättar om ullens extraordi
nära egenskaper samt villkor och trender för 
svensk ull. Fia är fårbonde, grundare av Ull
förmedlingen och gör Ullpodden tillsammans 
med Malin Ögland.

Onsdag 26 februari kl 17–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Filosoficafé: Gåvor
Gåvor ges vid många tillfällen: som julklappar, 
födelsedagspresenter och donationer. Vad vill  
vi säga när vi ger en gåva? Kommer gåvor med 
en skuld? Måste en gåva alltid tas emot? Väl
kommen att undersöka gåvan som fenomen!

Lördag 29 februari kl 14–15.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Meänkieli – från mossigt till coolt
Vad tycker unga tornedalingar om språkrevita
liseringen av meänkieli? Meänkieli är ett språk 
som allt färre behärskar. Hanna Aili berättar 
om olika vägar framåt. Hanna är ordförande 
för Met Nuoret, organisationen för unga som 
känner samhörighet med meänkieli och det 
ursprungliga språkområdets kultur och historia.

Onsdag 4 mars kl 17–18.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Kvinnohistoria: Fröken i och  
utanför skolan
Vilken roll hade skollärarinnan i skolan och i 
samhället? Cristina Wahlström från Föreningen 
för kvinnors historia berättar. Föreläsningen 
ges i samband med föreningens utställning 
Frimodiga Fruntimmer Förändrar i kulturhuset. 

Torsdag 5 mars kl 18.30–19.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Gör egen ost hemma
Hur kan man tillverka egen ost hemma? Elin 
Torstensson, som äger gården Elins Glada  
Ekologiska Kor, berättar och ger sina bästa  
tips och recept. Smakprov på ost och mjölk!

Måndag 9 mars kl 17.30-19
Karlholms bibliotek
Förkläden till vardag och fest
Hur har kvinnors klädsel sett ut under 1800 
talet och 1900talet? Föreläsningen handlar 
också om det man hade över sina kläder:  
förklädet. Magdalena Fick från Skansens  
Klädkammare berättar.

Tips! Se utställningen om förkläden på  
Karlholms bibliotek!

Foto omslag: svartvit bild på Fredrika Pettersson, 100 år, 1953. 
Björklinge hembygdsförenig, Bjh 0999.

Foton: 13. André Larsson. 14. Shalamov/Mostphotos. 
15. StenÅke Stenberg/Mostphotos. 16. Fredric Sommer/Mostphotos. 
17. Privat.



13.

17.

15.

14

16.



Tisdag 10 mars kl 18
Framtidsfabriken, Örbyhus
Skolhistoria i Örbyhus
Karl Gustaf Hansson, tidigare rektor på  
Örbyhus skola, berättar om Örbyhus  
skol historia. Se gamla foton!

Onsdag 11 mars kl 17.30–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Tierp 100 år! Berättarkväll om  
Möbelns historia
I Kulturhuset Möbeln finns Tierpsrummet som 
visar lokal historia. Under berättar kvällen kom
mer vi att höra Möbelns historia. Har du minnen 
som är kopplade till byggnaden? Kom och be
rätta! Ett samarbete med Tierps hembygdsgille.

Torsdag 12 mars kl 18–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Författarsamtal: Anna-Karin Palm 
I biografin Jag vill sätta världen i rörelse skriver 
AnnaKarin Palm med författarens blick på 
Selma Lagerlöf och ser hennes idévärld som 
grundval för hennes skapande. En del av
Konsertkarusellen.

Onsdag 18 mars kl 17–19.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Våra våta platser – vatten, våtmark  
och strandskydd
Vilka vattenmiljöfrågor är aktuella i Tierps 
kommun och vad kan vi göra? Mia Svedäng och 
Andreas Skarmyr från Naturskyddsföreningen 
riks bjuder in till föreläsning och workshop.

Torsdag 19 mars kl 17.30–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Bäst före eller bra efter?
Den vanligaste orsaken till att vi slänger mat  
där bäst föredatumet har passerat är att vi är 
rädda för att bli sjuka. Men vad betyder märk
ningen? Finns det mat vi inte ska chansa med? 
SLUforskaren Sofia Boqvist reder ut begreppen 
och svarar på frågorna du alltid velat ställa. 

Foton: 18. Mostphotos. 19. Örbyhus. Från LarsOlof Zilléns samling. 20. Ewa Stackelberg. 
21. Privat. 22. Hadar Holm/Mostphotos. 23. Tommy Sjöberg/Mostphotos.

Tisdag 24 mars kl 16–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Våga prata om psykisk ohälsa
Efter en inledande föreläsning övergår kvällen 
till ett berättarcafé med Infoteket där inbjudna 
personer med egna erfarenheter av psykisk 
ohälsa intervjuas.

Onsdag 25 mars kl 18–19
Söderfors bibliotek
Konsert: Ullas Trio
Ulla Vinterbäck berättar om den svenska folk
musiktraditionen och Ullas Trio spelar välkända 
låtar från Uppland.

Onsdag 25 mars kl 17–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Filosoficafé: Tiden
Om tiden sägs att den går eller rusar. Vi säger 
också att tiden inte räcker till, som om det 
fanns en viss utdelad pott att hämta av. Det 
finns till och med de som säger att tiden inte 
finns. Men om tiden inte finns – vad är det då vi 
upplever? Ta dig tid att tänka om tid!

Onsdag 1 april kl 17.30–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Rädda ett ödehus
Fascineras du av ödehus? Träffa byggnads
vårdaren Robert Danielsson som är aktuell med 
boken Ödehus – från ruckel till pärla. I boken 
berättar han om de som har rustat hus som 
ansetts vara bortom all räddning. Robert svarar 
på frågor om vilka regler och lagar som gäller 
och berättar hur du kan hitta ett ödehus.

Måndag 6 april kl 17.30–19
Karlholms bibliotek
Odla i pallkragar
Odla egna grönsaker, kryddor och bär i pall
kragar! Jasmine Waara, trädgårdsmästare och 
bloggare (@Trädgårdstrollet) ger sina bästa tips 
för hur du kan maxa skörden.

PROGRAM Boka plats: 029321 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se
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Onsdag 8 april kl 18–19.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Bestiarier, medeltida väsen och fantasy
Älskar du fantasy? Har du läst J.R.R. Tolkiens 
epos Sagan om ringen? Då vet du kanske att 
han hämtade sin inspiration från medeltiden. 
Tillsammans med historikern Bo Eriksson 
följer vi med på resan till Mordor där vi möter 
fasansfulla monster från bestiarier (medeltida 
djurböcker). Bo är författare och docent i histo
ria vid Stockholm universitet.

10–13 april
Konst på väg
kpv.nu

Onsdag 22 april kl 17.30–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Mer än en sport: Fotbollens matematik
Matematikprofessorn David Sumpter visar hur 
vi genom matematikens lins kan se fotboll på 
ett nytt sätt. Vi får lära oss om likheterna mel
lan en myrkoloni och holländsk totalfotboll, hur 
sannolikhetsteori kan ge tretton rätt, fysiken 
bakom Zlatans cykelspark och hur Barcelonas 
mittfält är uppbyggt geometriskt.

Onsdag 29 april kl 17–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Filosoficafé: Digitalisering
Allt mer i våra liv omvandlas till ettor och nollor 
och sköts av våra datorer. På vilka sätt föränd
rar digitaliseringen hur vi gör erfarenheter och 
samspelar som människor? Välkommen att 
filosofera (mycket analogt) om digitalisering!

Torsdag 7 maj kl 18–19
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Författarsamtal: Kristina Tilvemo  
och Michael Wainwright 
Kan en deckare bli ett debattinlägg? Kristina 
Tilvemo och Michael Wainwright svarar på det
ta utifrån sin debutbok Judaskyssen. Båda vill 
väcka insikt om det stegrande gatuvåldet och 
problem inom sjukvården.

Lördag 9 maj kl 13.30–15
OBS! – byt plantor kl 11.30–13.30
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Föreläsning på plantbytardag:  
Skydda din trädgård
Kom på plantbytardag och lyssna på MajLis 
Pettersson som ger sina bästa tips om hur 
vi kan skydda växter i trädgården! MajLis är 
trädgårdsexpert i Odla med P1. Plantbytarda
gen sker i samarbete med Trädgårdsföreningen 
Norduppland. Plantbytardagen äger rum klock
an 11.30–15 i samarbete med Trädgårdsfören
ingen Norduppland.

Lördag 9 maj kl 15.15–16.15
Samling vid Kulturhuset Möbeln, Tierp
Tierp 100 år! Stadsvandring:  
När Tierp blev Tierp
Följ med på en historisk vandring i Tierps köping 
tillsammans med KarlErik Berglin. Ta gärna 
med bekväma skor och lite fika.

Tisdag 19 maj kl 13
Kulturhuset Möbelns foajé, Tierp
Tierp 100 år! Konstvandring
Häng med på en rundtur i Tierp med kultur
sekreterare Louise Magnusson. Vi börjar i 
Kulturhuset Möbelns foajé och promenerar ut i 
köpingen för att se på offentlig konst.

Foton: 24. Aleksandr Khakimulin/Mostphotos. 25. Kate Gabor. 
26. Tykhyi/Mostphotos. 27. Alex&Martin. 28. Frugan/Mostphotos. 29. Katarina Löfström. 

PROGRAM Boka plats: 029321 82 60 eller  
biblioteket.tierp@tierp.se
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Verk av Ulla HeleniusReit

Foto: Anders Badner/Tierps kommun

Kommande utställningar  
presenteras på tierp.se

UTSTÄLLNINGAR

@kulturfritidtierp Biblioteken i  
Tierps kommun

koftierp

21 december 2019–1 februari 2020
Konsthallen, Kulturhuset Möbeln, Tierp
Samtal om tiden
Utställning av konstnären Ulla HeleniusReit.  
I utställningen för hon en dialog om den tid som 
gått och den tid som är. Arrangeras av Tierps 
Konstförening.

10–13 april
Välkommen till 25:e upplagan av Konst på väg!
Missa inte den populära konstrundan som pågår i Tierps kommun  
under fyra dagar under påskhelgen. Konstnärer och konsthantverkare 
ställer ut i sina ateljéer och utställningslokaler på olika håll i kommunen.  
Invigning långfredagen 10 april. Se mer på kpv.nu eller följ  
Konst på väg på Facebook.

14 februari–14 mars
Kulturhuset Möbeln, Tierp
Frimodiga Fruntimmer Förändrar
Skärmutställning av Föreningen för kvinnors 
historia.

2–29 mars, Karlholms bibliotek
6 april–30 maj, Söderfors bibliotek
Förkläden till vardag och fest
Se förkläden från 1900talets början fram till 
1960talet. I samlingen finns förkläden som 
använts i vardagens bestyr och de som varit 
förbehållna särskilda högtider.
 
Tips! Föreläsning om förklädenas historia  
måndag 9 mars kl 17.30 på Karlholms bibliotek.


