Vårgårda Bibliotek

detta händer i jan-feb

Tisdagar, kl. 14.30-16.00 Språkcafé/language café - i samarbete
med Vårgårda FN-förening Kom till biblioteket och prata svenska.
Gratis kaffe och fika.
Language Cafe! Come have coffee, practise swedish and meet new
people! Every tuesday. All ages.
Kafe toplantıları! Her salı İsveçli bizimle konuş, ve kahve iç.

27/1, kl. 16.30 Filmpremiär - i samarbete med
Göteborg filmfestival Den 27:e januari är Rialto Bio Vårgårda en av
40 platser i regionen som har samtidig invignings-visning av årets
premiärfilm, ”Tom of Finland”, på Göteborg filmfestival. Biljetter finns
att köpa på Vårgårda bibliotek för 40 kr styck. Mingel från 16.30,
filmen börjar 17.30.
”Tom of Finland är en konstnärligt stark film med stor internationell
attraktionskraft, vilket gör den perfekt som invigningsfilm på Göteborg Film Festival, säger festivalens konstnärliga ledare Jonas Holmberg.” - www.giff.se
Logga: www.giff.se

28/1- 25/2 Utställning: Himba - det röda folket
Omtyckta CameraQ kommer nu med en ny dokumentärfilm:
”Himba - det röda folket”. I filmen möter vi Christofer Wärnlöf, en av
världens ledande forskare av Himbafolket. Han berättar om detta fascinerande naturfolk som lever i en av jordens mest extrema miljöer
i nordvästra Namibia. I samband med filmens premiär visas under
februari månad en utställning på Vårgårda Bibliotek med bilder av
Stefan Quinth.
Filmen visas på Rialto Bio 6/2 kl. 19, biljetter köps där.
Foto: CameraQ
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1/2, kl. 18.00-19.00 Konsert: Visor och poesi Med Gunnar Ekman
och Ulla Elisabeth Samuelsson. Ett blandat program med visor av
bland annat Dan Andersson, egna dikter och lite Karin Boye blir
det med vissångaren och poeten Gunnar Ekman ( Stockholm ) och
författaren och poeten Ulla Elisabeth Samuelsson ( Alingsås ). Gratis
inträde, ingen föranmälan.

4/2, kl. 11.00-13.00 Vernissage: Himba - det röda folket Den 4:e
februari invigs CameraQ:s utställning om Himbafolket officiellt med
en vernissage. Namibias ambassadör Morina Muuondjo medverkar.
Stefan Quinth berättar om bilderna i utställningen, sedan sätter vi
oss i föreläsningsalen och ser på filmklipp och bilder. Studiefrämjandet bjuder på fika. Gratis inträde.

Foto: CameraQ

7/2, kl. 18.30 Musikcafé Musikskolan bjuder in till musikcafé i
bibliotekets lokaler. Gratis musikunderhållning från musikskolans
elever. Fika finns till försäljning.
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