
TEMA: 
JORDNÄRA

Välkommen till 
ÄLMHULTS KULTURNATTA 
DEN 12 OKTOBER
Runt 75 programpunkter kl. 17.00–24.00.  
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Musikälskare
KÖPMANGATANS SCEN
Kl. 17.00 Prisutdelning i Smålänningens  
 fototävling  
Kl. 17.20 Sigrid & Draken
Kl. 18.15 Köpmangatans Återlåtare 
Kl. 19.15 Indeed 
Kl. 20.00 Sigrid & Draken  
Kl. 21.15 Sista Droppen  
Kl. 22.15 Confused in General
Kl. 23.15 Final Days Society

 
TORGSCENEN
Kl. 17.00 Elmekören
Kl. 17.45 Trumattack med Workshop        
Kl. 19.00 The Dryheaves 
Kl. 20.00 Trumattack med Workshop   
Kl. 21.30 Chordata
Kl. 22.30 Favilla eldshow  
Kl. 22.45 Maskinpop

Godis för alla

Elmekören

Final Days Society
Indeed

Köpmangatans  
Återlåtare

The Dryheavers

KLK

Johan Billow

Magpie

Sigrid & Draken

Trumattack

Jessica och Johan

Favilla 
Foto: Keyvan Alvandi
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Favilla

Psst! 
Du vet väl att du kan 

lyssna på de flesta artis-
terna via länkar på alm-

hult.se/kulturnatta

Smålandsoperan

BRASSERIET
Kl. 17.00 Kulturskolan i Älmhult    
Kl. 18.30 Rishita Ganguly
Kl. 18.45 Pontus Elvis
Kl. 19.30 Magpie
Kl. 20.20 Johan Billow
Kl. 22.00 KLK  

KULTURHUSET BLOHMÉ
Kl. 17.00 Joakim Larsson, baryton och Markus Kvint, piano,  
 ger en Romansresa. Smålandsoperan. 

B-SALEN, FOLKETS HUS
Kl. 18.00 PRO-kören

MISSIONSKYRKAN
Kl. 19.00 Jessica Pilnäs & Johan Norberg

AUGUSTS RESTAURANG & BAR
Kl. 21.00--  Tenny & Jag

MUFF
Under kvällen Right Way Left
 



2. HANTVERKSGATAN/KÖPMANGATAN
Hantverksgatuscenen

Kl. 17.00. Prisutdelning i Smålänningens fototävling på temat Jordnära. 
Presentation of the winners in a photo competition. Arr: Smålänningen

Kl. 17.20. Familjeföreställning – Sigrid och Draken. Vikingatida sagor, kvinn- 
liga krigare och draklegender. Vi träffar Sigrid och draken, men även 
Sigrids farfar och hennes häst Grane, fåglar som sjunger och smeden 
som smider svärdet som ska bekämpa draken. Den odödliga berättel-
sen som ursprungligen handlar om Sigurd Fafnesbane har berättats i 
över 1000 år. Family performance - Sigrid and the Dragon. Viking age 
fairy tales, female warriors and dragon legends are woven together 
into an exciting family show! Arr: Älmhults kommun och ABF 
 
Kl. 18.15. Köpmannagatans Återlåtare spelar folkmusik och sjunger välkända 
visor från förr. Local band. 
 
Kl. 19.15. Indeed. Tenny Smejer, sång, gitarr, Magnus Ohlsson, bas och 
Jan Fredlund, trummor. Med rötter och fötter i den sydsmåländska 
Älmhultsmyllan hämtar Indeed sin musikaliska näring från främst 
70-talets engelska och amerikanska rock-, bluesrock- och popscen. 
Våren 2019 deltog Indeed med låten The Monkey On Your Shoulder 
i P4 Nästa. Gruppen har under 2019 släppt två singlar, The Mon-
key On Your Shoulder samt Crazy Katy. I höst släpps fullängdaren 
Don't Look Back! Music band. 
 
Kl. 20.00. Familjeföreställning: Sigrid och Draken. Family performance.  
 
Kl. 21.15. Sista droppen. Några vänner med musik som gemensamt int- 
resse bildade 2013 ett punkband med influenser från både ameri-
kansk och svensk punk-kultur. Ett punkband som sjunger om allvar 
med glimten i ögat. Sista Droppen - punk på enkla villkor. Punk music. 
Arr: ABF 
 
Kl. 22.15. Confused in General. Kollektivet C.I.G Studios erbjuder hip- 
hop, såsom boom bap och trap, till melodisk alternativ pop. Gör 
er redo för en kväll med mycket variation i en gemensam akt. Axel 
Gustaf, PhatboiPeps, KD-FO. Music. 
 
Kl. 23.15. Final Days Society. Ett indie-/post-rock-band från Växjö 
som bjuder på dynamisk, känsloladdad och storslagen musik. Albu-
met “Ours is not a caravan of despair” utsågs till ett av årets bästa 
album 2011 av Joyzine. Dessutom fick låten “60” agera soundtrack i 
kortfilmen ”Prinsen” med Adam Pålsson. Bandet släppte sitt tredje 
album “Ice-breaker” i mitten av 2015 och har sedan dess hunnit 
göra spelningar både i Sverige och runtom i Europa. Första gången på 
scen i Älmhult spelar de intensiv postrock som inte lämnar någon 
oberörd. Missa inte chansen att uppleva Smålands alldeles egna wall 
of sound! Music. Arr: ABF

INDEED
KL. 19.15

SIGRID OCH DRAKEN
KL. 17.20 OCH 20.00

MASKINPOP
KL. 22.45

THE DRYHEAVES
KL. 19.00

1. STORTORGET
Från kl. 17.00. Falafel hittar du hos Harabas Falafel. Försäljning kvällen 
lång. You can eat falafel at Haraba Falafel. 
 
Från kl. 17.00. Mat med thailändsk hetta! Spices from Siam. 

Torgscenen

Kl. 17.00. Elmekören sjunger in Kulturnatta! Körsång med klara stämmor, 
glädje och en fantastisk energi utlovas när rutinerade Elmekören, under 
Veronique Girardets ledning, tar torgscenen i anspråk. Choir song. 
 
Kl. 17.45. Trumattack – Konsert och prova-på. Murarhinkar och trum- 
stockar, sång, bodybeat, handklapp och stamp. Var med och skapa ett  
häftigt, spanskt-svenskt Kulturnattasväng tillsammans med Unga Musik i 
Syd. Alla kan vara med. Inga förkunskaper krävs. Anna-Karin Hen- 
rell på handtrummor och trumset och Fernando Massino på argen-
tinskt slagverk. Drum concert. Arr: Älmhults kommun och Studieförbun-
det Vuxenskolan 
 
Kl. 19.00. The Dryheaves. Punk/rockband från Växjö som levererar 
trallvänliga refränger och ordentliga käftsmällar med sin originella 
fyrkantsstil. Rockmusic. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Kl. 20.00. Trumattack – Konsert och prova-på. Drum concert and try-on.  
 
Kl. 21.30. Chordata. Ett Diöband som startade som en studiecirkel vid 
nyår. Alltifrån Soundgarden till Frida Hyvönen. På scen: Nina Kroon, 
sång; Johan Nilsson, gitarr; Tobias Sandén, bas och Lina Simryd 
Sandén, trummor. Local band. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Kl. 22.30. Magisk eldshow med Favilla. Njut av ett virvlande eldnum-
mer, explosioner, eldmoln och en vacker koreografi. Magical fire show 
with Favilla. Arr: Älmhults kommun 
 
Kl. 22.45. Maskinpop från Vislanda. ”Svenska texter om nedmonterad 
socialdemokrati och radioaktivitet på bred småländska till ensliga 
elektroniska slingor.”, skrev Smålandsposten 2015 efter en av våra 
första spelningar på Kalabalik på Tyrolen. Sedan dess det blivit lite 
tyngre trummor, hårdare bas och lite fler låtar om brusten kärlek. 
Machinerock. Arr: ABF

TORGSCENEN

KÖPMANGATANS SCEN

TRUMATTACK
KL. 17.45 OCH 20.00

ELMEKÖREN
KL. 17.00

GATUMINGEL MED SÄCKPIPA OCH ELDDANS 
Kl. 18.00–20.00  kan du överraskas av vikingatida Sigrid med sin  
säckpipa och kanske, kanske – om du törs – en drake! Alla barn och  
nyfikna vuxna: Håll utkik! Kl. 19.30–21.00 dansar Favillas eldartister runt  
på Älmhults gator och skänker värme i oktobermörkret. Har du tur kan  
du få uppleva både dans med eldkronor och närgångna fakirkonster.

SISTA DROPPEN
KL. 21.15

FINAL DAYS SOCIETY
KL. 23.15

FAVILLA
KL. 22.30



3. ÄLMHULTS MISSIONSKYRKA 
Kl. 17.00–19.00. Våffelcafé i Missionskyrkans serveringslokal. 
 
Kl. 19.00–20.15. Konsert och samtal med Jessica Pilnäs & Johan Norberg. Två 
musiker med varsin framgångsrik karriär möts i denna spännande 
duo. Visor och sköna jazzklassiker varvat med Johans anekdoter från 
samarbeten med Ted Gärdestad, Monica Zetterlund, Povel Ramel 
med flera. Consert and conversation with Jessica Pilnäs &  
Johan Norberg. Arr: Älmhults kommun, Musik i Syd, ABF och Älm-
hults Missionsförsamling 

4. AUGUSTS RESTAURANG & BAR 
Tenny & Jag bjuder på go musik under kvällen. Entré 100 kr. Entré & Kultur- 
nattameny: 280 kr. Förboka gärna din plats. Music. Arr: Augusts Res-
taurang & Bar

5. BRASSERIE GOAROIJE 
Kulturskolan är värd för kvällens musikframträdanden på Brasseriet.  
Kl. 17.00. Xavier Goh, The Säll Sisters, bandet Music queens, Lisa Cortolezzis 
och Kimie Farusing med flera uppträder från Kulturskolan.  
 
Kl. 18.30. Rishita Ganguly 
 
Kl. 18.45. Pontus Elvis 
 
Kl. 19.30. Magpie - Ikväll döljer sig ”bara” Susanne Bengtsson bakom 
denna pseudonym och framför akustisk pop med rötterna i americana 
& country. Music. 
 
Kl. 20.20. Johan Billow. Kom och lyssna på egenskrivet material på 
svenska. Visor och pop om stort och smått, kärlek och hat, politik 
och vardagsprat. Music. 
 
Kl. 22.00. KLK är ett Växjöbaserat blues/rock band som spelar lite vad 
fanken dom helst känner för. Med sin något annorlunda sättning så 
finns det alltid något som överraskar och underhåller. Music.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

(Husfasad 
Into the woods. Ett rullande bildspel som drar åskådaren längre in i 
skogens mystik bland förstenade urtidsdjur, troll, mytiska träd, vat-
tenvyer och oklarheter. Förenar skogen med poesin i en djup omfam-
ning. Ett bildspel från Stensjöäng. Marianna och Anders Agetorp. Into 
the woods. A rolling slide show. Arr: Älmhults kommun

6. KULTURHUSET BLOHMÉ 
Ljusinstallation – Kulturhuset Blohmé i ett jordnära sken! Light installa- 
tion. Arr: Älmhults kommun

Älmhults bibliotek, entréplan  
Öppet kl. 17.00–21.30. Försäljning av utgallrade böcker och servering hela 
kvällen. Book sales and serving.  
 
Kl. 18.00. Mitt liv som polis. Kenneth Magnusson kåserar om sina 45 
spännande år som polis i Älmhults kommun och minns både tragiska 
och dråpliga situationer. My life as a police officer. 
 
Kl. 19.00. Cancer är inte hela berättelsen. Christin Ekstrand Simryd 
berättar om hur hon när cancerbeskedet kom, lyckades förvandla 
förlamande maktlöshet till styrka och livsmod, genom att skapa 
balans i kropp och själ. Cancer is not the whole story. 
 
Kl. 20.00. Cirkus Bröderna Johansson. Johnny Carlsson visar bilder och 
minns de fyra atletiska bröderna Johansson som växte upp i Diö och 
1936 sökte sig till cirkusen med många uppträden ute i Europa. Snart 
startade de sina egna Cirkus Rolando och Cirkus Scala. Lecture.

Utställninslokalen 
Kl. 17.00–19.00. Vernissage och konstutställning – Tony Roos. Varnissage 
and art exhibition. Arr: Älmhults konstförening 

Blohmésalen 
Möckelsnäs Trädgård gästar Kulturnatta med två program:

Kl. 17.00-18.00. Smålandsoperan ger en romansresa. Joakim Larsson, 
baryton, Markus Kvint, piano. Följ med på en resa för att uppleva allt 
romansen kan visa dig. Från land till land, från tid till tid. Från tysk 
lied och engelsk art song till danska tolvtonsklanger och se romantis-
ka känslosvallningar. Märk samspelet mellan sångaren och pianisten 
som kan föra dig bort under en timmes tid och låta dig ryckas hän. 
The Småland Opera will visit Älmhult with a romance concert. Arr: Små-
landsoperan, Möckelsnäs Trädgård och Älmhults Teaterförening 
 
Kl. 18.30. Arne Persson. "Den som lever bland träden – ett bildspel". Bild-
spel har Arne Persson sysslat med till och från i många år, alltid med 
musik som är komponerad för ändamålet. I detta fallet är musiken 
komponerad av Thomas Persson. Arne flätar in lite texter från sina 
böcker"örnskugga" och "Den som lever bland träden". I övrigt är 
bildspelet som en promenad in i Arne Perssons målningar. Slideshows. 
Arr. Möckelsnäs Trädgård 
 
Kl. 19.15–19.45. Unika värden i Älmhults natur. Under bland annat arbetet 
med en naturvårdsplan har unika arter hittats. Ekolog Sven G Nilsson 
berättar om Älmhults rika natur och vilka värden vi behöver värna. 
Lecture: Sven G Nilsson, conservation expert/biologist. Arr: Älmhults 
kommun och Linnébygdens Naturskyddsförening

blå rummet 
Kl. 18.00–19.00. Bildworkshop med Kulturskolan 10–16 år. Kom och 
prova på! Image workshop. 

TONY ROOS
KL. 17.00–19.00

HUSFASAD MITTEMOT GOAROIJES GLASVERANDA

UTSTÄLLNINGSLOKALEN, VÅN 2

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, ENTRÉPLAN

MAGPIE
KL. 19.30

BLOHMÉSALEN

SMÅLANDSOPERAN
KL. 17.00–18.00

ARNE PERSSON
KL. 18.30

MARIANNA OCH  
ANDERS AGETORP

JOHAN BILLOW
KL. 20.20

JESSICA OCH JOHAN
KL. 19.00

BLÅ RUMMET

SVEN G NILSSON 
KL. 19.15–19.45 



KULTURSKOLANS LOKALER, VÅN 2

Behåll Kulturnatta- 
känslan helgen ut!   

Konsert i Älmhults Folkets 
Hus, den 13 oktober, 

kl. 15.00. Johan Wirell 
och Raymond Björling. 

200:-

HANTVERKSGATAN

10. STUDIO 19 
Fotoutställning – Helena Bertilsson visar foton med motiv hämtade från 
skogen. Photo Exhibition. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och 
Studio 19

hantverk 
Bildspel - Helena Bertilsson, fotograf Diö:”Jag har alltid dragits till naturen, oavsett 
om det handlar om en djup skog, eller bara ett träd på tomten. Jag är övertygad 
om att naturen talar till oss om vi bara vill lyssna. Jag tror att bilder kan väcka 
minnen men också skapa minnen. Jag försöker att alltid ta med min kamera när 
jag åker iväg, och jag reser gärna hemma i min trädgård med mitt makroobjek-
tiv som öppnar en helt ny värld.” Slideshow. Arr: Älmhults kommun och Studie-
förbundet Vuxenskolan 
 Bildspel – Paul Robertsson, fotograf Pjätteryd: Slideshow. Arr: Älmhults kommun 
 Från kl. 17.00. Svexican food. Matlådan - en nystartad cateringvagn som utgår 
från Älmhult och reser runt i södra Sverige. Nybakad majstortilla med långkokt 
Carnitas och toppings i tilltänkta smaker. Finns även veganalternativ. Allt är 
gluten- och laktosfritt. Besök gärna #matladancater. 

 
Från kl. 17.00. Indisk mat – Indian Snacks Hut. 
 Kl. 17.00–19.00. Kostymprovning och selfie. Regionteatern Blekinge Kronoberg 
kommer till Älmhult med en lastbil full med kostymer, kläder, hattar och skor. 
Alla barn som vill klä ut sig i drakkostym, prinsessklänning och knasiga huvud-
bonader välkomnas! Passa på att ta kvällens roligaste, coolaste selfie! Come to 
our tent and try out fancy dresses, dragon costumes, cowboy outfits, crazy hats and high 
heels! And don´t miss out on the evenings funniest, coolest selfie! Arr: Region- 
teatern Blekinge Kronoberg 
 Från kl. 17.00. Skapa din egen äppeltröja. För barn 6–12 år. Gratis att delta, t-shirt 
30:-. Print your own t-shirt with the autumn apples. For children 6–12 years. Free to 
attend, t-shirt 30:-. Arr: Hemslöjden i Kronoberg och Älmhults kommun

 
Från kl. 17.00. Gratis glowsticks till barnen! Swedbank Älmhult och Handelsbanken 
Älmhult skänker självlysande ljusstavar till barn över 5 år. Kom till ”Banktältet” 
och ta emot din ljusstav – så länge lagret räcker. Free glow sticks for the kids!  
Arr: Swedbank och Älmhults kommun 
 
Från kl. 17.00. Ljusinstallationer på tema Jordnära. Jörgen Risum och Göran Petters-
son från ForrerydLadan nyttjar ljusets möjligheter och optiska fenomen. Här 
kan du som besökare delta, och medverka i vad som ska hända. Plats 1: Coops 
parkering, Anemonens baksida: Blixtar. Höstkvällen lyser upp av blixtar som når 
nära jorden, och om du törs, kan du utlösa din egen blixt. Plats 2: Parkering mot 
Brasseriets baksida: Ljusordleken. Med en mystisk lampa letar du efter dolda ord, 
och använder dem i din egen berättelse om det just DU tycker kan vara både jord 
och nära. Arr: Älmhults kommun

Från kl. 17.00. Favorit i repris! Motorsågsskulptering live med Sven-Ingvar Johansson. 
Blendabackens nya konstverk tas fram med hjälp av motorsåg och handverktyg. 
Motor saw sculpture live. Arr: Älmhults kommun

7. ÄLMHULTS FOLKETS HUS 
Utställning: Nostalgibilder från Älmhult och Liatorp. Exhibition. Old photos. 
Utställning: Anja Olsson visar sin konst. Craft exhibition.  
 Kl. 18.00–18.30. Framträdande av PRO-kören. B-salen. The pro choir sings. 

Kl. 17.00 Bio – Max och Maja på museet. Barnfilm. Entré 50 kr. Kidsmovie.  
Kl. 19.00 Bio – Downtown Abbey. Feel good-film. Entré 50 kr. Movie.  
Kl. 22.00 Bio – Ready or not. Skräckfilm.Entré 50 kr. Movie.  
 Arr: Folkets Hus och ABF

 

8. STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 
Kl. 18.00–21.00. Öppet hus. Välkommen att mingla runt! Träffa några av 
våra fantastiska cirkelledare och prova på olika aktiviteter. Open house. 
Welcome to mingle around! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 
 Få en vacker hennatatuering. Take the chance to get a nice henna tattoo.  
 Hälsa på en robot (och se hur den programmeras). Say hello to a robot!

  Utställning av naturtrogna fågelskisser. Exhibition of naturalistic bird sketches.  
 Digital fotoutställning med Bernd Margotte. Photos.

 Live tecknande. Drawing.  
 Testa att sticka vantar! Olika nivåer för helt nybörjare eller mer avancerade 
stickare. Try knitting mittens. 

 Indiskt chai och smakprov på indiska godsaker serveras i köket. Taste Indian  
chai and Indian goodies.  
 Och så kaffe, förstås! Coffee is served. 

 

KÖPMANG 
9. MUFF 
Från kl. 18.00. Kent Wisti 
ställer ut sin konst och sig- 
nerar sin nya bok. Livemusik.  
Muff Down-to-earth at Kultur- 
natta 2019. Everything we 
do at Muff is grounded in our 
down-to-earth approach: 
locally sourced, home-ma-
de, organic. During the 
evening we will be joined by 
Älmhult´s very own Kent 
Wisti with his art and newly 
released book. We will also 
have LIVE music from Right 
Way Left. Join us for food, 
drinks and an inspirational 
and entertaining evening. 
Arr: Muff

KÖPMANGATAN

UTMED HANTVERKSGATAN



N. ESPLANADEN 
11. HOLMBERGS HÖRNA 
Kl. 10.00–14.00 & 17.00–20.00. Konstnären, reklammannen, fotografen, 
naturkännaren och kulturpersonligheten John Käll från Älmhult i Småland 
presenteras. Delar av Familjen Källs samlade verk visas. Johns konst- 
närsgärning var osedvanligt bred. Mest känd blev han kanske för sin 
reklammannagärning och sin formgivning av glasreliefer för Elme 
glasbruk. John gick bort 1998. Hans i många fall samhällskritiska 
verk är tidlösa. Here is presented the artist, the advertising man, the 
photographer, the naturalist and the cultural personality John Käll from 
Älmhult in Småland. Arr: Jeansbolaget, H Mode och Scorett

12. INNERGÅRDEN, NORRA ESPLANADEN 1 
Från kl. 17.00. Fjällfotografier – ett bildspel. Johan Schmitz, fotograf 
Eneryda. Bilder från hans vandrings- och skidturer i de nordligaste 
av våra svenska fjäll, mer än 1 300 kilometer norr om hans hem i 
Eneryda. Mountain photographs - a slideshow. Arr: Älmhults kommun

13. ANEMONEN 
Kl. 17.00–20.00. Modepromenad i höstlig atmosfär med kaffe med dopp. 
Fashion walk in autumnal atmosphere with coffee with dip. 
 
Kl. 18.30–20.00. Modevisning och mingel. Fashion show and mingle.  
Arr: Anemonen, Langes i Virestad och Blomqvist Guld

14. SEB 
E-sport – Älmhult är sedan 2018 regerande FIFA-mästare i länet. Följ 
årets turnering där fritidsgården återigen utmanar gästande kommu- 
ner i en digital fotbollssimulator. Avspark kl. 18.00. E-sports tourna- 
ment. Arr: Älmhults kommun och Fritidsgårdarna Freja och Fenix

15. ABF:S CENTRUMLOKAL 
Minecraft - Älmhults ungdomar har för en natt blivit stadsplanerare 
och arkitekter av ett framtida Älmhult, i det digitala spelet Minecraft! 
Besök fritidsgårdens galleri och få en inblick i framtidens Älmhult. 
Arr: Älmhults kommun, ABF och Fenix 
 
Prova på Dance-machine! Arr: Älmhults kommun och Fritidsgårdarna 
Freja och Fenix

16. OLOFSSONS KLÄDER 
Utställning av gamla Älmhultsfoton. Exhibition of old photos. Arr: ABF 
 
RUNT STO 

17. GLASBUTIKEN SMAELTA 
Kl. 11.00–20.00. SMAELTA visar sin kollektion av svenskt glas tillverkat i 
Bergdala där den småländska trolska naturen är inspirationen. Denna dag 
finns det flera olika erbjudanden av de framgångsrika glasserierna. 

Kl. 17.00–20.00. Ta med dig glas ur dina gömmor. Kanske har du en skatt-
gömma därhemma? Björn Arfvidsson, glasantikvarie från Kulturparken 
Småland, Växjö, bedömer ditt glas. Du kan också se ett bildspel om 
Elme Glasbruk. Bring your glasses out of your hiding place. Maybe you 
have a treasure hiding at home? You can also see a slideshow about 
Elme Glasbruk. Arr: Kulturparken Småland och Smaelta 

18. CAFÉ KAGAN 
Öppet kl. 17.00–23.00. Skördetid, bondepraktikan och en smak av Österlen.  
 
Kl. 19.00. Livepodd med Blandfärs på Café Kagan. Podcasten Blandfärs med 
Ingela Widén och Felix Ljunggren gör sin allra första livepodd. Alla möj- 
liga ämnen behandlas, såsom självhat, ordspråk, vardagsanalyser och 
en hel del humor. Det bjuds på överraskningar, intervjuer och en hög dos  
spontanitet! The podcast Blandfärs with Ingela Widén and Felix Ljung- 
gren makes their very first live pod. Samarbetspartner: ABF Kronoberg

19. RENA RAMA SARA 
Kl. 17.00–20.00. "Kom och se handarbete väg genom tiden, från medeltid 
till nutid". Anja Olsson ställer ut sin konst. Till minne av vår kära vän 
"Tina" som lämnade oss i sviterna av bröstcancer 2018 har vi stickat 
kläder som säljes till förmån för Bröstcancerfonden. Hjälp oss rädda 
liv genom mer pengar till forskning. "Come and see needlework going 
through time, from the Middle Ages to the present". Arr: Rena Rama Sara

20. OKHULT TATUERINGSSTUDIO 
Kl. 14.00–22.00. Nyinvigning med mingelgott! Olle Sundling och Robin 
Sjögren finns på plats och tatuerar. Är du nyfiken eller har frågor? Ta 
tillfället i akt och få en ”gnuggis”, en tillfällig tatuering. Passar både 
barn och vuxna. Lotteri med fina priser. Vi bjuder på kaffe/sval dryck 
med tillbehör. Tattoo studio. Arr: Olle Sundling och Robin Sjögren

21. STUDION 
Kl. 17.00–20.00. Kristin Lynum Bjerkem visar sin glaskonst. Glass art.

22. IKEA MUSEUM 
Kl. 17.00–22.00. Fri entré. Ät och drick gott i vår restaurang KÖKET, ta 
del av erbjudanden i butiken och utforska intressanta utställningar för 
alla åldrar och sinnen. Program: Turnépremiären av ”100 samtal”.  
Kl. 17.30. Välkomna! Free entrance. Enjoy tasty food and drinks in 
restaurant KÖKET, take advantage of offers in the shop and explore 
exhibitions for all ages and senses. Program: “100 samtal”. 17.30 
o’clock. Welcome! 

23. STINSAHUSET 
Kl. 17.00–21.00. Utställning med glas från Elme Glasbruk. Samlare Anders 
Johansson finns på plats. Exhibition with glass from Elme Glasbruk.

LIVEPODD
KL. 19.00

100 SAMTAL  
KL. 17.30

RUNT STORTORGET

JOHAN SCHMITZ
FRÅN KL. 17.00

MINECRAFT

FOTOUTSTÄLLNING
GAMLA ÄLMHULT

NORRA ESPLANADEN

KRISTIN LYNUM  
BJERKE, KL. 17.00–20.00

HÖSTLIG ATMOSFÄR

HAR DU EN SKATTGÖM- 
MA? KL. 17.00–20.00

TATUERINGSSTUDIO
KL. 14.00–22.00

ANJA OLSSON 



För barn  
och familj

KULTURKNATTA

Programpunkterna under Kulturnatta är gratis, om inget annat anges. Arrangören ansvarar för sitt eget arrangemang.
Med reservation för eventuella ändringar. www.almhult.se/kulturnatta   #kulturnattaälmhult

 Sigrid & Draken. En familjeföreställning. 
 Ljusordleken. Sök med en lampa och hitta dolda jordnära ord. *
	Blixtar. Blixtar utan dunder lyser nära jorden. *
 Trumattack! Vill du vara med och trumma eller ”bara” lyssna?
 Familjebio: Max och Maja på det magiska museet 
 Kostymprovning med Regionteatern Kronoberg. 
 Skapa din egen äppeltröja. 6-12 år. Med Hemslöjden Kronoberg.
 Gratis ljusstavar! Swedbank och Älmhults kommun delar ut.
 Eldmingel på gatan. Håll utkik!
 Spännande familjeaktiviteter på IKEA Museum
 ”Gnuggis-tatuering”
 Henna-tatuering
 Magisk eldshow på Stortorget

* Hela kvällen på Hantverksgatan
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