Är ett samarbete mellan
Kultur– och Fritidsnämnden, Kommunstyrelsen, Familjecentralen, Travskolan, Missionskyrkan Årjäng, Studieförbundet Vuxenskolan, Kyrkeruds folkhögskola, Silbodals församling, Nordiska Travmuseet , Folkets Hus,
Restaurang Travmuseet, Domen i Högelian,
IOGT-NTO

Götes Grill

Ett stort tack!
till alla medarrangörer
och sponsorer.
Vi reserverar oss för programändringar

Fredag 25 oktober

KULTURNATT 2013

Kulturnatten i Årjäng

www.arjang.se

Kvällsöppet i butikerna med kulturnattserbjudande
”Vatten”

10.30

Trolleri med Zack

11

Vi gör vattenexperiment med
de allra minsta.
Familjecentralen
Zack är gatuartisten som kör lite
klassiska trolleritrick och massor av
eget material med tonvikt på
skratt.
Biblioteket Föranmälan 0573-14285

11-Kaffe med underhållning
av Rickard Ohlin & Ulrika
Lindqvist

14-17

Kul Tur På Häst

18

14-17

” Papper & Garn”
Workshop

18

Tillsammans med Carina Olsson
länshemslöjdskonsulenten, Region Värmland
skapar vi tillsammans. För alla åldrar
Biblioteket
14-17

Silbodals församlingshem
11-15

Kyrkerud visar sina
verkstäder. Skissrummet
bjuder på en känsla

Mingel på ungdomsmottagningen

Lunchkonsert

16

Du är skillnad

12.30

Barfotasånger av Allan
Pettersson

Konsert med Musikskolans
gitarrelever
Restaurang Travmuseet
17-20

Konsert med Lars i Hôla Eriksson, sång
Urban Berg, fiol och Carina
Sonesson-Olsson, piano
Biblioteket
13.30-15

14

”Vatten”
Vi gör vattenexperiment. Anpassat för
barn från 5 år och uppåt
Familjecentralen

Trolleri med Zack akt II

Följ med på en trolleriresa där man
inte tror sina ögon, Zack blandar friskt
mellan klassiska trick och egna
hårresande konster
Biblioteket. Föranmälan 0573-14285

Vinnare i fågelholkstävlingen utses under kvällen och
meddelas personligen och även i nästa NB

17

19

Hemjord / Hemgjort

20

Circus Uthopia med Fvon
Knorrings varité

måla ditt egna vykort till någon du tänker
på och skicka det direkt från invigningen av
nya torget
Nya Torget

”Våga bli avtecknad”

TÅRTKALAS
Alla bjuds på tårta, kaffe och saft,
kom du också, torghandel med en och
annan överraskning blir det under dagen och
kvällen VÄLKOMMEN

Torghandel

Göran kommer ensam med sin gitarr
och sin sång till fantastiska Domen, 150:Förköp av biljetter på biblioteket,
Årjäng 0573-142 85
Domen i Högelian

Hemjord är en duo bestående av
Johannes Söderqvist och Frida
Granström. Med harmonisk stämsång till
toner av fiol och gitarr framför de
äldre visor i folkviseton samt nyskrivet
material. Restaurangen serverar buffé
med hemgjorda pajer, sallad, ostbricka
bröd & kaffe. Allt detta för endast 175:Förköp på restaurangen telefon:
0573-10070
Restaurang Travmuseet

Fvon Knorring försvann i Dortmund men
varitésällskapet kämpar tappert vidare.
Så spännande och konstig som det kan bli.
Nya Torget

INVIGNING AV TORGET

Tal av kommunalrådet Katarina
Johannesson

Allsång med Dragspelsklubben
och servering
”Solo” Göran Samuelsson

Öppet hus för ungdomar och föräldrar
Ungdomsmottagningen

Marie Levin sitter och tecknar av dig. Marie
tecknar i uttrycksfull kol och du kan köpa ditt
eget porträtt
Biblioteket

Eleverna i åk 2 på Kyrkeruds
folkhögskola visar sina arbeten
Nordiska Travmuseet

19

Rune Sköllerhag säljer och signerar
sin senaste deckare

15-17

Konst på museet,

IOGT-NTO

Biblioteket

Kyrkeruds folkhögskola
12-13

Prova på att köra-rida. Ta med egen
hjälm om du har annars så finns det
att låna. 20:Nya Torget

22

SVERIGEPREMIÄR! GRAVITY,
Sience-Fiktion, Drama, Thriller.
Bullock spelar Dr. Ryan Stone, en
medicintekniker som är ute på sitt första
uppdrag i rymden, tillsammans med
den erfarne astronauten Matt Kowalsky
(Clooney) som är ute på sin sista resa.
Rymdfärjan förstörs och av tystnaden
förstår de att all kommunikation med
jorden är bruten. Åldersgräns ej fastställd,
se affischering.
Folkets Hus

Ha en riktigt bra kulturdag/natt

9.30-12

