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Kultur 2017
Programinformation:

Kulturkalenderns innehåll utger sig inte för att publicera alla evenemang i
Markaryds kommun.
Mer information om varje programpunkt finns på respektive arrangörs webbplats samt på c/o Markaryds webbplats: www.markaryd.com
Vill du medverka med ditt kulturevenemang i vårens kulturkalender?
Kontakta
ulla.stark-blomkvist@markaryd.se
Med reservation för ändringar.

Du har väl inte missat Markaryds kommuns evenemangskalender? Den finns
på Markaryds kommuns hemsida. Där
kan du själva lägga in ett evenemang
som sker i kommunen men givetvis
också på ett enkelt sätt se vad som är
på gång i vår aktiva kommun.
http://www.markaryd.se/evenemang

Kultur 2017
Markaryds bio

6/10 Winnerbäck - Ett slags liv
6/10 Blade Runner 2049
13/10 Home Again - Kärleken
Flyttar in
13/10 Snömannen

Filmklubb

Medlemskort löses i samband med visningarna. Pris 300 kr för alla filmerna. Filmerna
visas kl 19:30. Välkomna.

10/10 Vad döljer du för mig
17/10 Vår tid ska komma
31/10 Farväl Europa
14/11 Ljus i Natten
20/11 Tillbaka till Montauk
12/12 I morgon börjar allt
http://www.laganbio.se/

Barnens filmklubb

Medlemskort löses i samband med visningarna. Pris 200 kr för alla filmerna. Filmerna
visas kl 17:00. Välkomna.

10/10 Oscars Amerika
17(10 Den lille prinsen
31/10 Milo månvaktaren
14/11 Cloudboy
28/11 Ballerinan och uppfinnaren
12/12 Rädda Tomten

Musikriket är en konsertserie som vill komma
nära sin publik – man ska kunna njuta av
livemusik även på lands-bygden och i
mindre orter där folk bor. Så välkommen
till din egen stad, by eller gör en utflykt i närområdet för att njuta av musik på högsta nivå.
Hjärtligt välkommen till din lokala musikscen!

Aktiviteter under höstlovet

Under vecka 44 kommer det att finnas aktiviteter för skollediga barn och
ungdommar på bland annat Markaryds bibliotek och Fritidsgården Overground och Hålan.
Lovprogrammet kommer att finnas på www.mupi.se.
Arr: Markaryds kommun.

Oktober

2

Zebrainken

Tid:19:00
Plats:Folkets hus, Timsfors
oktober Entré: 80 kr - 150 kr

”Du sitter och gråter och gör dig till ett offer. Jag hör en
dammsugare, oavbrutet, i mitt huvud. Det är självkänslan
som försöker rensa upp, trots att dammsugarpåsen är full
sedan länge. Självkänslan är handikappad, precis som Pontus… En fågel jag hade när jag var liten. Jag tror Pontus var
bög.” I en gripande och aktuell reflektion över skoltidens utanförskap angriper Carlos Romero Cruz områden som identitet, självkänsla och längtan efter att passa in. Genom dragpersonan Carnita Molida hittar
han en underhållande och varm ton för att skildra tonårens skörhet och teaterns fristad.

3

oktober

Världensbarn gala

Tid: 19:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: 100 vuxen, 50 kr ungdom

Körkonsert för världens barn på Markaryds Kulturhus.
Kören består av studerande från Markaryds folkhögskolas
utbildningar Show & musikal, Musikteaterskolan samt
Studio Live produktion ifrån Bjärnum. Totalt består kören
av 67 sångare! Intäkterna går oavkortat till
Världens barn. Välkomna

Dockteater kan de* vau nå*t

10
oktober

Tid: 19:00-21:00
Plats: Folkets Hus i Timsfors
Entré: 150:-

År 2017 har Lasse Sonnesjö arbetat i 45 år som skådespelare och dock-/maskspelare. Han firar detta med
att göra en illustrerande föreläsning där han berättar
och visar på olika typer av dockor och hur man kan
spela med dessa. Dockteater, kan de’ vau nå’t? Kan en
kaffekanna prata? Kan ett finger vara en medspelare?
En skurtrasa förvandlas till en svan? Allt detta och
mycket mer är möjligt i dockteaterns värld.

Oktober
Bio för daglediga ”Dolda tillgångar”
Tid: 14:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: 70:-

10
oktober

Filmen handlar om tre briljanta kvinnor som jobbade för
NASA och var hjärnorna bakom John Glenns uppskjutning i rymden. Trion krossade alla kön och rasbarriärer

Barnens bioklubb: Oskars Amerika
Tid: 17:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd

Ibland måste Oskar ta hand om sin mamma istället för
tvärtom. Plötsligt en dag säger hon att hon ska på en resa
till Amerika och Oskar måste bo hos morfar i en liten by i
norra Norge. Morfar är vresig men Oskar får en kompis i
Levi, en lite udda figur som aldrig går någonstans utan sin
vita ponny. När Oskar och Levi ger sig på att poppa popcorn går det överstyr och Levis hus brinner ner. De måste
gömma sig och finner ingen annan råd än att hoppa ner i
båten och ro till Amerika.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 79
minuter

10
oktober

Barnens bioklubb: Den lille prinsen
Tid: 17:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd

Den lille prinsen handlar om en liten flicka, vars ivrigt
påhejande mamma förbereder henne inför vuxenvärldenEn dag träffar den lilla flickan oväntat sin excentriske och
godhjärtade granne, en pilot som varit med om många
stora äventyr, och planerna förändras. Piloten visar flickan
en fantastisk ny värld där allt är möjligt, en värld som han
själv upptäckte för länge sedan tack vare en liten prins. En
magisk och känslofylld resa börjar och det är nu flickan lär
sig vad som egentligen är viktigt i livet.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 107 minuter

17
oktober

November

11

Jazz i baljan

Tid: 19:00
Plats: Markaryds Kulturhus
Entré: 100:-,
oktober
pensionär och ungdom 50:Biljetter köpes på biblioteket.

Hungriga hjärtan med My Quiet
Companion

27
oktober

Tid: 19:00 - 23:00
Plats: Stora Hotellet, Markaryd
Entré: 250:-

Hungriga hjärtan – Springsteen på vårt sätt med My Quiet CompanionMusikerna Sofia Ekberg, Patrick Rydman och Henrik Cederblom i My Quiet Companion bjuder på tidlösa hits som du aldrig hört dem förr. Intima akustiska arrangemang och personliga betraktelser kombineras med en befriande dos humor. I My
Quiet Companions nya tolkningar av Bruce Springsteens låtskatt blandas intima
akustiska arrangemang med personliga betraktelser om våra gemensamma drömmars skörhet, vår kärlekshunger och en ständig längtan bort och hem, kombinerat
med en befriande dos humor.

Barnens bioklubb: MILO - Månvaktaren
Tid: 17:00

31
oktober

När en faun som heter Milo blir ut- sedd till Månvaktare
är det många som blir förvånade, inte minst han själv.
Milo är mörkrädd och kan inte se skillnad på stjärnorna
och är inte alls förberedd på det ansvar som upp- drainnebär. När solen plötsligt blir stulen och det är Milos
blir det kaos och obalans mellan natt och dag. Milo bestämmer sig för att han måste ta tillbaka solen och ställa
allt till rätta och ger sig ut på en äventyrlig resa tillsammans med några vänner.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 86
minuter

get
fel

November
Wizex ” I folkparkens tjänst

11

Tid: 19:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: 325 kr Biljetter köpes på bibliote- november
ket
I folkparkens tjänst - En kritikerrosad föreställning!
Välkommen att njuta av en musikalisk och nostalgisk
resa i tiden. Missa inte chansen att se
Wizex showen ”I Folkparkens tjänst”, en kavalkad med alla de goda låtarna ni kommer ihåg. En
nostalgitripp utöver det vanliga! Biljetter köpes på
biblioteket.

Barnens bioklubb: Cloudboy
Tid:17:00

Niilas bor med sin pappa i Belgien och är inte överdrivet
förtjust över att resa till sin mamma och hennes nya familj
i Lappland. Niilas är blyg och säger inte mycket, men inom
honom finns mycket känslor.
Tillvaron i norra Sverige är väldigt annorlunda mot den
han är van vid. Niilas börjar öppna upp sig allt mer för sin
nya syster, Suna, och han får vara med om en resa han inte
kunde drömma om.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 78
minuter

Astrakan och Mirabell

14

november

18

Tid: 14:00-15:00
Plats: Folkets Hus, Timsfors
november
Entré: Behållningen går oavkortat till
insamlingen Världens Barn

En lekfull och existentiell musikteater om att
vänta av Annika Thor
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Ett samarbete mellan Markaryds Riksteaterförening och Kultur & Fritid Markaryds kommun

November
Vernissage av utställning med
Ullastina Larsson

20

november

Tid: 10:00- 1/12 17:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: Gratis

Från Landskrona där hon också har sin ateljé. Hon målar i
akryl, vinyl och tempera och använder ibland sand som förstärkning. Genom sina verk gestaltar hon mitt eget känsloliv,
men framför allt inspireras hon av arkitektur, hus och material. Hon omvandlarstrukturer, mönster och ljusspel i sitt arbete. När hon målar är
tanke, känsla och handling ett. Konstnären och utställningen presenteras kl 14:30
Mer info: http://www.ullastina.se

Bio för daglediga ”Borg”

22

november

23

november

Tid: 14:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: 70:-

Detta är en film om hur legender formades ur rivalitet,
vänskap, och glamour En berättelse om en ikons stora
genombrott.
Skådespelare: Sverrir Gudnasson, Stellan Skarsgård, Shia La
Beouf.

Basco

Tid: 18:30
Plats: Markaryds Kulturhus

Dansk-svenska Basco levererar snabba och träffsäkra reels
fulla av hartsdamm och svett blandat med ljuvliga och melankoliska låtar, som berättar om vunnen och förlorad kärlek. Inspirationen är hämtad från skandinaviska, engelska,
keltiska och amerikanska idiom. Basco serverar en organisk
och mustig stuvning- full av vitaminer och antioxidanter.
En smakupplevelse som man hoppas varar länge. Bascoband.com

November
Barnens bioklubb: Ballerinan & Uppfinnaren
Tid: 17:00

Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att
dansa!
Tillsammans med kamraten Victor, som har planer på att
bli en stor uppfinnare, kommer hon på en makalös plan för
att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr mot Paris
– en stad fylld av ljus och med Eiffeltornet under uppbyggnad. Men för Felicia har äventyret bara börjat. Nu måste
hon kämpa som aldrig förr för att visa att hon har vad som
behövs för att bli prima ballerina på Operan i Paris.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 89
minuter

28

november

December

3

Bio för daglediga
”Hemma i Hampestead”

Tid: 14:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: 70:-

december Donald lever ett harmoniskt enslingsliv i ett självbyggt kyf-

3

fe. När marken där Donald bor skall bebyggas av lyxbostäder vägrar han att flytta och får oväntad hjälp av Emily. En
vänskap uppstår som sedan övergår i kärlek.

Kulturmysig julskyltning

Tid: 15:00-18:00
Plats: Kulturhuset, Markaryd
Entré: Fri entré

Markaryds Riksteaterförening bjuder på kultur-

december mysig julskyltning med bl a jullotteri, godis och
programpresentation.

Barnens bioklubb: Rädda Tomten

12

Tid: 17:00

Åttaåriga Julius bor på barnhem. Han älskar att höra historien om hur tomten kom med honom till barnhemmet en
julafton för många år sedan. De äldre barnen på barn- hemmet påstår att tomten inte finns och att det bara är föreståndaren Alfred som klätt ut sig. Men när Julius börjar tvivla
december händer något egendomligt och plötsligt befinner han sig i
ett äventyr där tomten är fången. Och det är Julius som ska
rädda honom.
Åldersgräns: 7år, (Barntillåten i vuxet sällskap) Längd: 90
minuter

December

