
Kulturkalender 
Januari–juli 2023

Snö
Dockteatern Tittut
Destination Möckelsnäs
Lördag 25 mars



KULTURKALENDER JANUARI – JULI 2023

I Kulturkalendern presenteras ett rikt utbud av kulturprogram för en plats i 
ditt hjärta, somligt smått och annat stort. Varmt välkommen till kulturvåren  
i Älmhult! Ett stort tack till alla fantastiska arrangörer och kulturaktörer  
i vår kommun och region.
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 ”Ibland tar de minsta sakerna mest plats i ditt hjärta”
                                                                                                                        (Ur Nalle Puh av A.A. Milne)

LINNÉS RÅSHULT   
 – Carl von Linnés födelseort, Sveriges tionde kulturreservat
I kulturreservatet bevaras och levandegörs det tidiga 1700-
talets landskap på Carl von Linnés födelseplats. Kultur- 
reservatet, trädgårdar och ängslandskapet är öppet året om. 

Trädgårdscafé och butik har öppet från och med 29 april:
30/4 och 1/5  Kl. 9.00–15.00
4/5–25/6  Torsdag till söndag, kl. 9.00–15.00
27/6–13/8 Tisdag till söndag, kl. 9.00–16.00
17/8-3/9  Torsdag till söndag, kl. 9.00–15.00
Nationaldagen 6/6  Kl. 9.00–15.00
Midsommarafton  Stängt
Midsommardagen  Kl. 11.00–18.00

För program och mer information se linnesrashult.se

Barn- och  
familjeaktivitet

Letar du efter en aktivitet  
för familjens yngsta eller  
kanske för hela familjen?  

Håll utkik efter oss!

KULTURHUSET BLOHMÉ 
Älmhults bibliotek. Kommunens huvudbibliotek finns 
i Kulturhuset. Folkbiblioteket är kommunens mötes-
plats och här får du tillgång till dagsaktuell informa-
tion och ett brett kulturprogram riktat till alla åldrar. 
Telefon: 0476-552 20 e-post: bibliotek@almhult.se 
webbplats: bibliotek.almhult.se 
Fenix fritidsgård. Riktar sig till ungdomar som går i 
åk 6–9. Kulturskola. Älmhults Kulturskola erbjuder 
kurser i musik, dans, bild, foto, slöjd och teater för 
barn och ungdomar mellan 0-20 år som bor i  
Älmhults kommun. 

SPJUTARETORPSBYGDENS 
KULTURFÖRENING  
Föreningen är verksam längst öster ut i 
kommunen och arrangerar kulturvand-
ringar, årlig konst- och kulturrunda och 
strävar efter att synliggöra den säregna 
naturen och de gamla kulturmiljöerna i 
Spjutaretorpsbygden.  
Se vandringsleder via appen Naturkartan
spjutaretorp.com

SCENSOMMAR 
Under sommarlovet ges tre familje- 
föreställningar under bar himmel  
och med fri entré på tre okonven- 
tionella platser. Håll utkik! Informa-
tion kommer på www.almhult.se och 
i Smålänningen Xtra

Arr: Älmhults kommun i samarbete med 
Växjö kommun och lokala 
medarrangörer. 



STUDIEFÖRBUND 
ABF Kronoberg – Älmhults Folkets Hus och N. Esplanaden 6, Älmhult. 
Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrange- 
mang. Tfn: 0476-106 66, e-post: info.kronoberg@abf.se, abf.se/kronoberg.  
Facebook/Instagram: abfkronoberg

Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksgatan 1, Älmhult. Studiecirklar, kurser och  
kulturprogram. Aktuellt program hittar du på: sv.se/kronoberg, Facebook:  
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, Instagram: svkronoberg
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ÄLMHULTS FOLKETS HUS
Efter 2020 års uppgradering arrangeras här film, konserter, stand up, direktsänd opera med  
mera de flesta dagar i veckan. Folkets Hus har under 2021-2022 uppmärksammats  
såväl regionalt som nationellt med inte mindre än fem utmärkelser. Föreningen fick 2021  
utmärkelsen Årets biografinnovatör 2021 av bio.se och Biografcentralen. Folkets Hus  
har också fått utmärkelsen Årets Jazzklubb samt fått pris som Årets utvecklare på  
Älmhults Företagargala. Under 2022 utsågs Folkets Hus till Årets Bio av riks- 
organisationen Folkets Hus och Parker och Årets Bubblare inom kultur- 
området av Region Kronoberg. På Folkets Hus finns en serverad biograf,  
något som vanligtvis bara finns i större städer. Det innebär att du kan  
äta och dricka något gott till filmen eller föreställningen. Även  
Kulturskolan och ABF har lokaler här.  

E-post: info@folketshusalmhult.se FB: Folkets Hus Älmhult.  
Instagram: folketshusalmhult. webbplats: folketshusalmhult.se

 
 

 

UTSTÄLLNINGAR 
Älmhults Konstförening 
Plats: Kulturhuset Blohmé 
Kajsa Dahl, måleri. Vernissage 4/2, kl. 11.00–
14.00. Utställningen pågår 4/2–30/4.

Sofie Hagman, grafik. Vernissage 25/3, kl. 
11.00–14.00. Utställningen pågår 25/3–26/11.

Läs mer om utställningarna i programmet på  
respektive datum. Älmhults Konstförening  
kommer under våren 2023 att flytta sin  
utställningsverksamhet till en egen byggnad, 
Älmhult Art Center, med central placering,  
nära Älmhults station.   

Webbplats: almhultskonstforening.se   
Instagram: almhultskonstforening

Sommarutställning på Möckelsnäs  
kulturcentrumm
Glaskonst av internationellt och nationellt  
kände glaskonstnären Micke Johansson från 
Örsjö. Måleri av Emilia Linderholm. Dansande 
kvinnor där färg och rörelse gör verken levande. 
Emilia Linderholm är också utbildad operasång-
are och kommer under sommaren att uppföra en 
framställning. Visning av Gemlas produktion av 
stolar i böjträ sedan 125 år tillbaka. Utställning 
med Hilma af Klints tankar om ett tempel.  
Af Klint är världsberömd genom sin produktion 
med över 1 200 målningar och 21 000 an- 
teckningar. Men hennes tankar från 1921 om  
ett tempel på Ven för sin konst och andliga  
upplevelser och kontakter röner allt mer  
intresse internationellt. 

Utställningen pågår april till slutet av september.  
Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening



MUFF
Pristagare av Region Kronobergs kulturutmärkelse 
2019: Årets kreativa entreprenör inom kulturområdet. 
En mötesplats för alla. Lokala konstnärer ställer ut i 
ateljén och lyfter globala idéer. 

Muff is not only about food though, we are also 
engaged in and support the  local arts scene. Anything 
from hosting arts classes for kids or providing an local 
artists to hosting live music concerts and divese events 
both indoors and outdoors. Muff is about community, 
diversity, inclusion and engagement. Welcome! Follow 
us on Instagram @muffalmhult 
Mer info på Instagram@muffalmhult, muffinka.se samt på plats.

SAGOBYGDEN  – Ett utflyktsmål i ett mytomspunnet landskap
Sagobygden består av kommunerna Älmhult, Ljungby och Alvesta. Det var här i 
sydvästra Småland, som mycket av den svenska muntliga berättartraditionen en gång 

skrevs ner av betydelsefulla sagosamlare. Berättelser som gått från mun till mun och 
än i dag berättas i Sagobygden. Här finns också många sägenplatser, ofta i natur-

sköna miljöer, som bär på otroliga historier att upptäcka. 

Sagobygden är sedan 2018 upptaget på Unescos register över goda  
metodiska exempel på hur man arbetar med ett immateriellt kulturarv, 

i vårt fall det muntliga berättandet.  

Information om Sagobygden finns på tre språk, genom:  
sagobygden.se samt en ”Sägenkarta” som visar hela  

Sagobydgen, ett sägenhäfte ”På upptäcktsfärd i Sago- 
bygden” och ”En sägenresa i Älmhults kommun”. 

Mer information hittar du på almhult.se, sagobygden.se samt 
Sagobygdens Facebook-sida

                                           DESTINATION MÖCKELSNÄS
                                     I naturskön miljö erbjuder Möckelsnäs Herrgård och Möckelsnäs  
                                   Trädgård i samarbete ett rikt utbud av upplevelser och olika miljöer.  
                                På halvön Möckelsnäs i naturreservatsmiljön skapas platsen för  
                          ”det goda livet”. Egna kulturevenemang arrangeras som opera, populär- 
                   musik, blues, teater, föreläsningar och det finns möjlighet hjälpa till att skapa  
               möten, aktiviteter och konferenser. I kulturcentret inryms fasta glasutställningar
           och andra konstutställningar. Det finns också ett orangeri med en inspirations- 
        trädgård med fyra kvarter samt ett trädgårdscafé med en trädgårdsbutik under  
   vår och sommar. 

destinationmockelsnas.se
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Musikriket är Musik i Syds konsert-
satsning i Kronobergs län och i Skåne. 
Under hela 2023 erbjuds fyra konserter 
i Älmhult, samtliga på Älmhults Folkets 
Hus: 16/2, 12/4, 13/9 och 8/11.  
Välkommen att uppleva livemusik av 
bra kvalitet med professionella musiker 
i ett varierat konsertprogram. Dessutom 
till ett bra pris och utan att behöva 
resa långt! Arr: Älmhults kommun och 
Musik i Syd i samarbete med ABF och 
Älmhults Folkets Hus. 
musikriket.nu
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AKTIVITETSHUSET
Missa inte vårt varierande program för kulturevenemang på Aktivitetshuset  
i Älmhult. Håll utkik efter kommande evenemang via aktivitetshusetalmhult.se.  
I vår restaurang och bageri SMAK serveras frukost, lunch och middag, med  
en särskilt god tanke bakom – att du ska må väl. Vi väljer varsamt ut våra råvaror  
och lagar mat och bakar från grunden. För en bra balans för både kropp och själv, med  
massor av spännande smaker såklart.  

aktivitetshusetalmhult.se

IKEA MUSEUM
Kom och besök IKEA Museum. Få nya perspektiv på  
IKEA och se utställningen “Berättelsen om IKEA”  
– våra rötter, vår nutid och framtid. Upplev  
spännande tillfälliga utställningar, restaurang  
KÖKET och museibutiken med unika produkter.  
Lär känna oss på IKEAmuseum.com och se  
vad som är på gång.

Existens Maximum. Välkommen till vår nya utställning Existens  
Maximum – Stora idéer för små ytor. Här visar vi upp 14 skilda rum  
alla med den gemensamma idén om att få ut maximal funktion och  
trivsel på en minimal yta. 2022-12-15 – 2023-09-03, varje dag,  
kl. 10.00–18.00.
Ung Svensk Form 2023. I utställningen Ung Svensk Form 2023  
visas 23 projekt av unga formgivare som på olika sätt  
kommer bidra till att förändra och förbättra framtiden.  
De gör det med möbler, mode, konsthantverk, arkitektur,  
industridesign och grafisk formgivning. Men framför allt:  
de gör det med hjärtat. 2023-03-02 – 2023-04-16, varje dag,  
kl. 10.00–18.00.
Sportlov 20-26 feb och Påsklov 3-10 april. Många trevliga aktiviteter  
för unga och gamla. 

ikeamuseum.com

LIVE!
Ett hus fullt av möjligheter! Live! är en multifunktionell  
arena för framtidens evenemang och möten, fysiska som  
digitala från de minsta till de riktigt stora. Live! är en del av 
Ingka Centres omfattande satsning i området och transfor- 
mationen från handelsplats till mötesplats. Det finns plats  
för upp till 2 500 personer samtidigt och möjliggör för  
konferens, nöjes- och kulturarrangemang som tidigare inte 
varit möjligt att genomföra i Älmhult. Länge har en verksam-
het som Live! saknats och idag finns arenan till för inte endast 
Älmhult men även för hela regionen. Live! blir vad vi vill att det ska vara. En plats för gemenskap, 
fester och gäster eller jobb, inspelningar och möten, inomhus eller utomhus, publika såväl som slutna. 
almhultshandelsplats.se
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SKOLVERKSAMHET
Kultur i grundskola 
Samtliga elever i förskoleklass, kommu-
nala grundskolan, får under mars månad 
uppleva Skogen med Regionteatern  
Blekinge Kronoberg. 

Under föreställningen får eleverna möjlig- 
het att kliva in i Liten och Skuggans  
magiska värld där de tar de två sig  
igenom en hinderbana av roliga, oväntade, 
musikaliska rädslor i form av ljud!  

Föreställningen tar avstamp i den  
småländska magiska skogen befolkad  
av granar och tallar, mörker och ljus,  
en nyckelpiga och vindens sus. En  
historia om att våga utmana sig själv och 
att övervinna stora som små hinder.

Skolbio  
Med stöd av Filmregion Sydost arrangerar 
Älmhults kommun skolbio under vår- 
terminen.

Foto: Linda Himsel

SKAPANDE SKOLA 
Under vårterminen 2023 genomförs flera Skapande  
Skola-projekt på Älmhults kommuns skolor. Projekten  
finansieras av Kulturrådet. Flera av dem genomförs i 
samverkan med lokala kulturaktörer: IKEA Museum, 
Älmhults kulturskola och Marianna Agetorp från 
Spjutaretorpsbygdens Kulturförening. Läsårets 
Skapande skola-satsning följer tre tematiska spår:  
bild-form-design, kulturarv-slöjd-hantverk och musik. 

Elever i förskoleklass och årskurs 1 deltar under  
våren i projektet Färg & design, hur känns det?” som  
är ett samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA  
Museum. Elevernas alster kommer att visas upp för  
allmänheten under en helgvernissage 27–28 maj. 

Elever i årskurs 2 deltar i ”Tvåornas kör”, ett projekt  
som startats upp redan i höstas och genomförs i sam- 
arbete med Älmhults kulturskola. Projektet innehåller 
bl. a. låtskrivarverkstad och avslutas med en stor konsert 
den 3 maj där alla tvåor samlas på samma scen. 

Elever från årskurs 3 och 4 
beger sig till Stensjöäng för att 
tillsammans med Marianna 
Agetorp lära sig om muntligt 
berättande samt skapa land 
art och återbrukskonst. 

Elever i årskurs 5 deltar i Råshultsdagen och får uppleva 
Linnés 1700-tal. Projektet är ett samarbete med bland 
annat Stiftelsen Linnés Råshult, Kulturparken Småland 
och Hembygdsföreningen Linné. 

Elever i årskurs 6 och 7 samt 
årskurs 5 på Internationella  
skolan deltar i projektet 
”Atmospherics” och skapar  
ljud och musik tillsammans  
med artisterna Sofia William  
Åsenlöf och Elias Faingersh. 

KULTUR FÖR SKOLLEDIGA BARN OCH UNGA
För lovaktiviteter på bland annat Älmhults bibliotek och Fritidsgården Fenix se almhult.se/sv/ 
kulturfritid. Berättarprogram för barn och unga arrangeras i samarbete med Berättarnätet Kronoberg 
under sportlov och påsklov, se kommunens hemsida eller sagobygden.se. IKEA Museum erbjuder också 
lovaktiviteter. För program – se respektive hemsida.
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JANUARI

FREDAG

6
JANUARI

MEDBORGARHUSET, LIATORP, KL. 19.00
 TOPP-GUN MED VÄNNER  
– EN UPPLYFTANDE REVY
2Enjoy är ute på turné igen med ännu en 
skrattfest till revy! Under januari månad  
hälsas ni välkomna att flyga iväg med oss.  
En resa som tar cirka 2,5 h inkl. paus. På de 
flesta ställen kommer bygdegårdsföreningen  
eller medarrangören erbjuda någon förtäring/
fika i pausen. 

Biljetter: www.2enjoy.se, telefonbokning: 0731-420 600 eller på Anemonen, Älmhult  
(ej telefon). På spelplats i samband med föreställning. Arr: 2Enjoy i samarbete med ABF, 
med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

7
JANUARI

MEDBORGARHUSET, LIATORP, KL. 16.00 OCH KL. 19.30
 TOPP-GUN MED VÄNNER – EN UPPLYFTANDE REVY
Se mer info 6 januari. 

Arr: 2Enjoy i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun

LIATORPS FÖRSAMLINGSHEM, KL. 17.00 
 TJUGONDEDAG KNUT – DANSA  
UT JULEN
Julen dansas ut. Alla åldrar är välkomna till  
mat, dans kring granen, andakt och tomtebesök.

Ingen anmälan. Arr: Stenbrohults församling

FREDAG

13
JANUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 OPERA PÅ BIO – FEDORA
Fedora, Umberto Giodanos spännande och hjärtskärande opera sätts 
nu upp på Met för första gången på 25 år. I titelrollen som Fedora 
ser vi stjärnsopranen Sonya Yoncheva. Sonya Yoncheva är Fedora, 
1800-talsprinsessan som blir förälskad i sin fästmans mördare, Greve 
Loris Ipanov. Rosa Feola gör rollen som Grevinnan Olga, som Fedora 
anförtror sig till, och barytonen Artur Rucinski diplomaten De Siriex.  

Livesänds från Metropolitan, New York. Cirka 2 timmar och 41 minuter inkl. 1 paus.  

Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

14
JANUARI
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JANUARI

SLÄKTFORSKARFÖRENINGENS LOKAL, S. ESPLANADEN 11, ÄLMHULT   
KL. 13.00–17.00
 ÖPPET HUS HOS ÄLMHULTS SLÄKTFORSKARFÖRENING
Nyfiken på släktforskning? Eller är du kanske 
redan i gång därhemma och har kört fast? 
Välkommen på Öppet hus hos Älmhults  
Släktforskarförening!

Medverkande: Kristina Svensson m.fl. från Älmhults 
Släktforskarförening finns på plats. Arr: Studieförbundet 
Vuxenskolan och Älmhults Släktforskarförening
 
 

ONSDAG

25
JANUARI

TORSDAG

26
JANUARI

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Sopplunch serveras i kyrkbackssalen efteråt.  
Pris 50 kr. Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

26
JANUARI

ONSDAG

18
JANUARI

AKTIVITETSHUSET, KL. 17.00–21.00 

WEDNESNIGHT
God mat, live musik & härliga människor, en 
kväll för hela familjen, mitt i veckan.
Livemusik med Irene ”Piaf” Olofsson  
tillsammans med Bolmsö Old Stars framför 
programmet ”Franskt så in i Norden” med 
musik från denna gyllene epok. Irene berättar 
om Edith Piaf och sjunger sånger från hennes repertoar med kraft, känsla 
och glöd. Vi serverar mat med fransk touch. 

Biljetter kommer att säljas på Aktivitetshuset. För mer information se vår hemsida 
aktivitetshusetalmhult.se. Arr: Aktivitetshuset

IKEA MUSEUM, KL.13.00–16.00 
 FAMILJEHELG

 
Välkommen till fem helger fyllda av kreativitet, skojiga aktiviteter och ny 
kunskap för lekfulla besökare i alla åldrar! I vår släpper vi loss våra inre 
entreprenörer – och skapar med utgångspunkt i de fem dimensionerna av 
demokratisk design.

Tillfällen: 21-22 januari, 11-12 februari, 18-19 mars, 22-23 april, 13-14 maj. Arr: IKEA Museum

LÖRDAG-SÖNDAG

21–22
JANUARI

TORSDAG

26
JANUARI
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JANUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL.19.00
 STAND UP – CARL STANLEY MED VÄNNER
I januari 2022 var tanken att Carl Stanley 
skulle ut och testa skämt inför sin kommande 
turné AKTA HUET. På grund av restriktio-
nerna ändrades helt upplägget och många 
besökare blev utan biljetter. Detta har grämt 
oss, så nu blir det en comeback runt om små-
ländska skogar och sjöar. Supportkomiker 
under denna runda blir som förra gången 
otroligt härliga Lisa Dahlin och Christer Svensson.

Entré: 240 kronor + serviceavgift. Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF,  
med stöd av Älmhults kommun

TORSDAG

26
JANUARI

FREDAG

27
JANUARI

AKTIVITETSHUSET, KL. 12.00

DANSFÖRESTÄLLNING – THE ROOM
En unik fusion av balett och ballroom där 
vi är välkomna att svepas med när Tobias 
Wallin från Let´s Dance och Katariina Edling 
från Kungliga Baletten intar dansgolvet. The 
Room är en berättelse om livet, om kärlek och 
om passion. En berättelse om hur ett oväntat 
möte kan skapa något nytt och unikt och där 
publiken får följa med in i dansarnas värld och fantasi och ta del av mötet 
mellan dansare och mellan dansstilar.  

I biljettpriset ingår lunch med soppa, kaffe och kaka. Mer info och biljettbokning på  
Riksteatern.se/almhult och via Tickster. Älmhult Teaterförening Riksteatern i samarbete 
med ABF, med stöd av Älmhults kommun.  

TORSDAG

26
JANUARI

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 ÄFTERWORK 
Koppla av och träffa både kollegor och nya 
bekanta på Äfterwork i restaurang KÖKET  
på IKEA Museum. 

Arr: IKEA Museum



10

JANUARI

LÖRDAG

28
JANUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 16.00 OCH KL. 19.30
 TOPP-GUN MED VÄNNER  
– EN UPPLYFTANDE REVY
2Enjoy är ute på turné igen med ännu en 
skrattfest till revy! Under januari månad hälsas 
ni välkomna att flyga iväg med oss. En resa 
som tar cirka 2,5 h inkl. paus. På de flesta  
ställen kommer bygdegårdsföreningen eller 
medarrangören erbjuda någon förtäring/fika  
i pausen. 

Biljetter: www.2enjoy.se, telefonbokning: 0731-420 600 eller på Anemonen, Älmhult (ej 
telefon). På spelplats i samband med föreställning. Arr: 2Enjoy i samarbete med ABF,  
med stöd av Älmhults kommun 

FREDAG

27
JANUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00
 TOPP-GUN MED VÄNNER  
– EN UPPLYFTANDE REVY
2Enjoy är ute på turné igen med ännu en 
skrattfest till revy! Under januari månad hälsas 
ni välkomna att flyga iväg med oss. En resa 
som tar cirka 2,5 h inkl. paus. På de flesta  
ställen kommer bygdegårdsföreningen eller 
medarrangören erbjuda någon förtäring/fika  
i pausen. 

Biljetter: www.2enjoy.se, telefonbokning: 0731-420 600 eller på Anemonen, Älmhult (ej 
telefon). På spelplats i samband med föreställning. Arr: 2Enjoy i samarbete med ABF,  
med stöd av Älmhults kommun

STENBROHULTS SOCKENSTUGA, KL. 18.00 
 STENBROHULTS MINI-MELLO
Kom och rösta på din favorit! Pizza, glass & goodibag!.  

Barn från 5 år och uppåt. Anmäl till 070-381-59 90. Begränsat antal platser!
Arr: Stenbrohults församling
 

FREDAG

27
JANUARI
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FEBRUARI

TORSDAG

2
FEBRUARI

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30

FRÖ- OCH BOKTIPSARKVÄLL
En kväll med bibliotekets bästa tips på  
odlings- och trädgårdsböcker men även våra  
favoritfröer. Ta med dina egna bästa tips  
och dela med dig över en fika!

Anmälan krävs och kan göras från torsdag 19 januari  
kl. 10.00 på telefon 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@
almhult.se. Arr: Älmhults kommun i samarbete med Älmhults Trädgårdsförening

IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN BABY – OCH FÖR DIG
Välkommen till en färgsprakande, kreativ och 
lustfylld målarworkshop för dig och ditt barn! 
Kreativitet och lek är nödvändiga delar av 
barns utveckling och lärande. Häng med oss 
när vi låter våra barn (och oss själva) utforska 
olika färgglada uttryckssätt.  
Datum: 3 feb, 10 feb, 3 mars, 10 mars, 14 april och 21 april. Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

3
FEBRUARI

KULTURHUSET BLOHMÉ, KL. 11.00–14.00
 VERNISSAGE – KAJSA DAHL
”I mitt måleri återfinns ofta drömlika land-
skap med mycket färg och flora. Jag hämtar 
min inspiration från barndomens trädgårdar 
där jag rörde mig fritt genom lek och fantasi.
Vallmon är extra central då den med sin 
styrka och bräcklighet enligt mig symboliserar 
livet självt i mitt måleri”. 
Utställningen pågår 4 februari –12 mars. Arr: Älmhults Konstförening och Studie- 
förbundet Vuxenskolan med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

4
FEBRUARI
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FEBRUARI

TORSDAG

9
FEBRUARI

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

NYHETSMUSIKENS ÅTERKOMST
Hur påverkar musiken vårt intryck av en  
nyhet? Martin Knust, docent i musikveten-
skap vid Linnéuniversitetet, ger oss en inblick 
i hur musik använts till nyheter historiskt och 
fram till idag. Vi får bland annat lyssna till 
olika exempel från svenska och västerländska 
nyhetskanaler.

Biljettpris 50 kr. Biljettsläpp torsdag 19 januari kl. 10.00. Biljetter köper du inne på  
biblioteket eller på nortic.se. Arr: Älmhults kommun

Foto: SVT arkiv

IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN 
BABY – OCH FÖR DIG
Se mer info 3 februari. 

Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

10
FEBRUARI

STENBROHULTS KYRKA, KL. 19.00 

KONSERT – MARI & GRABBARNA
Mari & Grabbarna tolkar Thorleifs. 

Arr: Stenbrohults församling
 

TISDAG

7
FEBRUARI

LÖRDAG

4
FEBRUARI

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 11.00

SLÖJDA EN SAGA
Lyssna på den spännande sagan En robot 
ramlar ner. Efteråt får ni slöjda tillsammans 
med Hemslöjden Kronoberg med hjälp av 
återbruk.  

För barn 3-6 år med en medföljande vuxen. Anmälan 
krävs och kan göras från 19 januari kl. 10. 00 på telefon 
0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se.  
Arr: Älmhults kommun i samarbete med Hemslöjden  
i Kronoberg.
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IKEA MUSEUM, KL.13.00–16.00 
 FAMILJEHELG

 
Läs mer den 21 januari.

Arr: IKEA Museum

LÖRDAG-SÖNDAG

11–12
FEBRUARI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 KONSERT – QUILTY
Ett saltstänkt och tjärdoftande konsert- 
program av irländska och skotska folkvisor 
med Atlanten som fond. En suggestiv och  
medryckande konsertupplevelse med Dag  
Westling, Gideon Andersson, Esbjörn  
Hazelius och Staffan Lindfors. Sea shanties, emigrantvisor, kärleksballader 
och sånger om storslagna äventyr till havs utgör stommen programmet. 
2023 firar Quilty 30 år som ett av landets mest väletablerade band. Har 
du inte sett dem är det dags nu. Kulturskolan förband kl. 18.30.

Förköp av biljetter www.folketshusalmhult.se eller på plats en timme innan konsert 
i mån av plats. Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år. 
Arr: Älmhults kommun och Musik i Syd i samarbete med Folkets Hus och ABF.
 

TORSDAG

16
FEBRUARI

TORSDAG

16
FEBRUARI

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

MÖTEN MED JÄTTAR
Författaren och fotografen Gert Olsson låter 
oss möta och lära känna de största träden i  
Europa. I alla tider har människan haft ett 
starkt förhållande till dessa rotfasta varelser 
som väcker beundran och vördnad. Ta del av 
historier, sägner och Gerts egna upplevelser av 
dessa jättar ute i naturen. 

Biljettpris 50 kr. Biljettsläpp torsdag 19 januari kl. 10.00. Biljetter köper du inne på  
biblioteket eller på nortic.se. Arr: Älmhults kommun i samarbete med Naturskydds- 
föreningen och Studiefrämjandet.

FEBRUARI
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FEBRUARI

TORSDAG

23
FEBRUARI

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 ÄFTERWORK
Koppla av och träffa både kollegor och  
nya bekanta.

Arr: IKEA Museum

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Sopplunch serveras i kyrkbackssalen efteråt.  
Pris 50 kr. Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

23
FEBRUARI

MÅNDAG

27
FEBRUARI

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30
 BOK- OCH SPRÅKCAFÉ – ENSAM
Träffa nya vänner och bli bättre på svenska!  
Vi fikar och pratar om en bok när vi ses.  
Låna boken på biblioteket och läs den till  
träffen. Du anmäler dig till träffarna
på biblioteket. Böckerna är lättlästa.

Anmälan görs på biblioteket, på telefon 0476-552 20  
eller e-post: bibliotek@almhult.se. 
Arr: Älmhults kommun

ONSDAG

22
FEBRUARI

ORMAKULLAGÅRDEN, KL. 11.00, 12.00 OCH 13.00
 FAMILJEBERÄTTANDE

 
Familjeberättande med Sagomuseet.  
Sagobygdens berättare har laddat med nya  
historieäventyr som nu väntar på att få  
berättas för dig och hela din familj.

Arr: Sagobygden och Älmhults kommun
Foto: Maria Lindberg-Lit
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MARS

FÖRSAMLINGSHEMMET, STORGATAN 7, ÄLMHULT
 STILLA DAG
En dag i stillhet och tystnad. 
Arr: Älmhults Församling

LÖRDAG

4
MARS

TISDAG

7
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRFATTARAFTON
Catharina Ingelman-Sundberg är marin- 
arkeologen som arbetade i femton år med  
utgrävningar av vrak runtom i världen innan 
hon sadlade om och blev författare. Känd för 
sina böcker om Pensionärsligan som precis
avslutats med Det rånar sig nog. 

Biljettpris 70 kr. Biljettsläpp torsdag 19 januari kl. 10.00. 
Biljetter köper du inne på biblioteket eller på nortic.se. Arr: Älmhults kommun

Foto: Caroline Andersson 
Renand

STENBROHULTS KYRKA, KL. 18.00 
 ELVIS-KONSERT
Konsert med Johan Wirell och Stenbrohults 
kyrkokör.

Arr: Stenbrohults Församling
 

SÖNDAG

5
MARS

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS LOKAL, ERIKSGATAN 1, ÄLMHULT,  
KL. 17.30–19.00
 LÄSFEST HÖGLÄSNINGSQUIZ
En mysig stund med högläsning av Cecilia Persson och Anneli Backlund 
från Älmhults bibliotek, samt Jenny Herz från SV. Luta dig tillbaka och 
lyssna på högläsarna. Gissa boken i vårt quiz. Inga förkunskaper krävs.

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Älmhults bibliotek
 

 

ONSDAG

8
MARS

IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN 
BABY – OCH FÖR DIG
Se mer info 3 februari. 

Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

3
MARS
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MARS

TORSDAG

9
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 18.00

LIVSKONSTNÄREN HENRY BRONETT – LIVE-STREAMAT 
FÖRFATTARSAMTAL
Eva Fodor Velander från Anoteket Mikroförlag 
samtalar med författaren, poeten och fotogra- 
fen Henry Bronett om hans fotografier och 
FotoPoesi. Men också om stora och små men 
betydelsefulla tillfälligheter och omständigheter 
i livet. Henry läser även dikter ur Veckan har 
åtta dagar och berättar om sin senaste bok. I 
samarbete med Kultursällskapet H.E.S. 

Kostnadsfritt! Kom till biblioteket och se sändningen eller följ den på nätet. Sändningslänk 
läggs ut på www.bibliotek.almhult.se i anslutning till samtalet. Arr: Älmhults kommun

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00
 BERÄTTARKVÄLL – INSPIRATIONSKVÄLL
Vi inbjuder till en inspirationskväll i berättandets och lyssnandets mystik 
och konst. Alla har vi nog något att berätta, men vet inte alltid hur. Utan 
berättartraditionen hade vår historia varit mycket torftigare. Den här 
kvällen kommer vi att möta berättarpedagoger från bland annat Sago- 
bygden, som berättar och talar om sitt intresse att förmedla gamla och 
nya historier. Vi hoppas också att kvällen kan inspirera till att delta i en 
kurs i berättarteknik, det vill säga att lära sig mer om muntligt framförande. 
Kulturföreningen Alma planerar en sådan kurs i samarbete med ABF och 
Sagobygdens berättarpedagoger med start under 2023. Är du intresserad 
och vill veta mer, kom gärna till den här inspirationskvällen.

Anmäl dig till 070-532 11 06. Antalet platser är begränsat till max 40 och medlemmar i 
föreningen har företräde. Inträde 50 kr inkl. kaffe/te, ostfralla. Arr: Kulturföreningen Alma  
i samarbete med ABF och med stöd av Älmhults kommun

TISDAG

14
MARS

IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN 
BABY – OCH FÖR DIG
Se mer info 3 februari. 

Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

10
MARS
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MARS

ONSDAG

15
MARS

AKTIVITETSHUSET, KL. 17.00–21.00 

WEDNESNIGHT
God mat, live musik & härliga människor, en 
kväll för hela familjen, mitt i veckan. Live- 
musik med Lundinska kapellet och vänner. 
Från småländska skogarna strömmar musik. 
Vinden som susar, fåglarnas toner. Musiken strömmar i takt med blodet i 
våra ådror. Vi bär arvet med oss, men även morgondagens klang. Kom och 
upplev alltifrån countryns djup, till soulens sväng, till folksjälens nerv.  
Familjen Lundin med vänner ser fram emot att få dela en oförglömlig 
kväll med dig. Vi på Aktivitetshuset erbjuder både mat och dryck. 

Biljetter kommer att säljas på Aktivitetshuset. För mer information se vår hemsida 
aktivitetshusetalmhult.se. Arr: Aktivitetshuset

LIVE!, KL. 19.00
 HUMORFÖRESTÄLLNING 
Mamma ljuger – Sanningen om din uppväxt. Komikern Jan Bylund och 
Psykologen Mattias Lundberg är tillbaka på scenen efter dundersuccén 
med Den Lyckliga Pessimisten. Nu får du svaret på allt du undrat över 
under hela din barndom. Är allt det Mamma sagt för att uppfostra dig till 
ett välartat barn verkligen sant? De ger dig skrattsuccén Mamma ljuger! 

Biljett: 350 kr. Serviceavgift tillkommer på 25 kr/biljett. Arenan öppnar kl. 17.30. Arr: Live!

ONSDAG

15
MARS

TORSDAG

16
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

BIBLIOTEKEN OCH POLITIKEN
Hur påverkas biblioteken av den politiska  
utvecklingen i Sverige? Vem får och ska  
bestämma vad biblioteket ska vara?  
Joacim Hansson är professor i biblioteks-  
och informationsvetenskap vid Linné- 
universitetet i Växjö och forskar kring  
bibliotek och demokrati. 

Fribiljett får du på biblioteket eller på nortic.se  
från och med måndag 27 februari kl. 10.00.  
Arr: Älmhults kommun
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FREDAG

24
MARS

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

TEATER – ÖDELÄGGAREN
En dag knackar det på Christinas dörr och  
där står en man hon är ytligt bekant med  
från kyrkan hon nyligen besökt med en vän. 
I handen har han en påse med tillhörigheter 
– och sin sexåriga son. De saknar bostad och 
kanske kan Christina hjälpa dem? Mötet i dörren kommer visa sig vara 
ödesdigert. Pjäsen är skriven fritt efter Christina Herrströms bok med  
samma titel och bygger på en sann historia.  

Mer info och biljettbokning på Riksteatern.se/almhult och via Tickster. Arr. Älmhult  
Teaterförening Riksteatern i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun. 

Foto: Sören Vilks

TID OCH PLATS MEDDELAS SENARE
 NATIONELL FILMVECKA

 
Barn- och ungdomsfilmfestival (BUFF) utlyser 
en Nationell Filmvecka för barn och ungdom  
i hela Sverige. Håll utkik!

Arr: BUFF i samarbete med lokala arrangörer

MÅNDAG-SÖNDAG

20–26

LÖRDAG

18
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 11.00

UNIVERSUMS HEMLIGHETER
Urban Eriksson från Lunds universitet 
berättar om sånt vi vet om universum idag. 
Men också om det som vi inte vet så mycket 
om, som mörk materia och mörk energi.  

Från 5 år. Ingen anmälan, bara kom! 
Arr: Älmhults kommun i samarbete med 
Folkuniversitetet

IKEA MUSEUM, KL.13.00–16.00 
 FAMILJEHELG

 
Läs mer den 21 januari.

Arr: IKEA Museum

LÖRDAG-SÖNDAG

18–19
MARS

MARS
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MARS

KULTURHUSET BLOHMÉ, KL. 11.00–14.00
 VERNISSAGE – SOFIE HAGMAN
Grafik i olika tekniker. Motiven är oftast  
inspiration från konkreta vardagliga ting  
omkring oss eller organiska former från  
naturen. De senaste åren består motiven  
mest från resor i arktiska områden,  
ishavstång, havsväxter med mera.  
Vernissagen kan bli senarelagd till Påsken beroende  
på öppningen av ny konsthall i centrum. Utställningen 
pågår 25 mars – 30 april. Arr: Älmhults Konstförening 
och Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av  
Älmhults kommun

LÖRDAG

25
MARS

LÖRDAG

25
MARS

DESTINATION MÖCKELSNÄS, KL. 13.00

FAMILJEFÖRESTÄLLNING – SNÖ
Dockteatern Tittut ger en dans – och dock- 
föreställning med inspiration från Sápmi.  
Snön knarrar och gnisslar. Isen spricker. Ur  
ett storslaget fjällandskap med rikt djurliv  
och samiskans mer än 200 ord för snö. 
Under föreställningen får vi följa en renkalv 
som kommer bort från sin hjord. Rädd och 
vilse möter den några av alla de djur som 
håller till i fjällvärlden. När vinter blir till vår 
och isen spricker fångas den lilla kalven till slut in och blir återförenad med 
sin hjord. 

Från 4 år och uppåt. Speltid: 40 minuter. Arr. Älmhults kommun i samarbete med Dans i Nord 
och ABF

Foto: Jonas Jörneberg

MÅNDAG

27
MARS

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30
 BOK- OCH SPRÅKCAFÉ – KÄMPA
Träffa nya vänner och bli bättre på svenska!  
Vi fikar och pratar om en bok när vi ses.  
Låna boken på biblioteket och läs den till  
träffen. Du anmäler dig till träffarna
på biblioteket. Böckerna är lättlästa.

Anmälan görs på biblioteket, på telefon 0476-552 20  
eller e-post: bibliotek@almhult.se. 
Arr: Älmhults kommun
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MARS

ONSDAG

29
MARS

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL. 14.00  
 KULTURCAFÉ BLOHMÉ
Järnviljan – En kulturhistorisk musikalisk  
exposé och litterär musikföreställning samt  
utställningen ”Arvegods”. Järnviljan är en 
släkthistoria från 1600-talets Småland och ett  
litterärt musikframträdande i ord, ton och 
gestaltning, som handlar om vad pengar, makt 
och avund kan göra med människan. Eva och Sven Velander från Anoteket 
Mikroförlag berättar om hur släktforskning ledde till boken och musik-
teatern Järnviljan, allt skrivet av författaren och musikern Sven Velander. 
Publiken bjuds på en resa tillbaks i tiden till en liten småländsk socken på 
1600-talet. Uppläsningarna kryddas med egenkomponerade och finstämda 
musikaliska inslag ur musikteatern med samma titel. Kl. 14.00 Litterär  
musikföreställning med Eva och Sven. Kl. 15.00 Fika och samtal kring 
utställningen Arvegods. Möjlighet att köpa boken Järnviljan.

Inträde 50 kr, gratis för medlemmar. Fika med hembakat erbjuds för 40 kr per person. 
Arr: Föreningen Ord i Kronoberg med stöd av Region Kronoberg, Älmhults kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan och Stinsens Vävstuga

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Sopplunch serveras i kyrkbackssalen efteråt.  
Pris: 50 kr. Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

30
MARS

DESTINATION MÖCKELSNÄS
 FÖRELÄSNING OCH SAMTAL MED KARIN BOJS
Karin Bojs är förmodligen en av landets främsta vetenskapsjournalister. 
Under flera decennier skev Bojs artiklar för Dagens Nyheter och som för-
fattare har Karin bland annat ägnat sig åt människans evolution och har 
tidigt uppmärksammat Svante Pääbos forskning. Denna afton får vi höra 
Karin Bojs berätta om sin bakgrund och släktskap i Kronobergs län. 

Arr. Möckelsnäs Forum, forskningsverksamhet inom Destination Möckelsnäs

ONSDAG

29
MARS
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TORSDAG

30
MARS

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 ÄFTERWORK
Koppla av och träffa både kollegor och nya 
bekanta på Äfterwork i restaurang KÖKET  
på IKEA Museum.  

Arr: IKEA Museum

APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 18.30 
 OPERA PÅ BIO – FALSTAFF
Falstaff är ett ljuvligt komiskt mästerverk om en levnadsglad riddare.  
Verdis sista opera baseras på Shakespeare och är en hyllning till kärleken 
och livet. Verdis populära opera är inspirerad av Shakespeares pjäs Muntra 
fruarna i Windsor. Operan utspelar sig i och runt staden Windsor, väster  
om London, under de första decennierna av 1400-talet. Den nuvarande 
Met-produktionen placerar handlingen i mitten av 1900-talets England, 
efter andra världskriget – en era då aristokratin förlorade mycket av sin 
rikedom och sitt inflytande.  

Livesänds från Metropolitan, New York. Cirka 3 timmar inklusive 1 paus.  
Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun 

LÖRDAG

1
APRIL

LIVE, ÄLMHULT, KL. 19.00–01.00 
 DANSFESTEN
Vårens stora partykväll där dansband möter rockabilly! 
Black Jack och The Playtones.

Från 18 år. Arr: Live!

LÖRDAG

1
APRIL

MÅNDAG

3
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.17.30

EN LUGN KVÄLL
19 april kommer föreställningen Tack och lov 
att jag finns till Älmhult, baserad på Kristina 
Lugns texter. Berika teaterupplevelsen med att 
läsa och samtala kring dikter av Lugn tillsam-
mans med Ulla Pettersson, tidigare biblioteks- 
chef i Älmhult, och bibliotekets David Isberg. 
Du får ett diktkompendium på biblioteket.

Anmälan krävs och kan göras från måndag 27 februari, kl. 10.00 på biblioteket, på telefon 
0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se. Arr: Älmhults kommun i samarbete med 
Älmhults Teaterförening Riksteatern

Foto: Magnus Hallgren
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APRIL

DESTINATION MÖCKELSNÄS (Datumet kan komma att ändras) 
 KONSERT – MAGDALENA
Viola Voice – Magdalena. En gripande och  
tänkvärd föreställning om Bibelns Maria  
Magdalena och Anna Magdalena Bach,  
Johann Sebastians andra fru. Det är musik,  
föreläsning och teater i ett. Vi får lära känna  
två kvinnor som levde i skuggan av två stora 
män. Detta är deras berättelse. Musik av  
Johann Sebastian Bach, Gustav Holst och  
arrangemang av Filip Runesson. Föreställningen 
är cirka 40 minuter lång och vill man kan man 
boka en uppföljande föreläsning där man får 
veta mer om dessa två kvinnor. Viola Voice  
utgörs av Paula Gårsjö, violin och Maria  
Sennvall, sång.

Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults  
kommun och Kulturrådet.

LÖRDAG

8
APRIL

STORTORGET, ÄLMHULT, KL. 10.00–18.00
 ÄLMHULTS MARKNAD
Vårmarknad på Stortorget med knallar. 

Arr: Älmhults kommun

ONSDAG

5
APRIL

ONSDAG

5
APRIL

Foto: Maria Lindberg-Lit

ORMAKULLAGÅRDEN, KL. 11.00, 12.00 OCH 13.00
 FAMILJEBERÄTTANDE

 
Familjeberättande med Sagomuseet.  
Sagobygdens berättare har laddat med nya  
historieäventyr som nu väntar på att få  
berättas för dig och hela din familj.

Arr: Sagobygden och Älmhults kommun
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APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 KONSERT – DET BLEV HANDGEMÄNG
Kulturskolan förband kl. 18.30. 
Inget bluesband, inget countryband och  
inget rootsband. De kan sin skit, men är  
inget band som konserverar musik och låser  
in den på museum. Istället spelar Det Blev 
Handgemäng nordamerikansk folkmusik  
på ett sätt som gör att den känns angelägen. 
Med Elin Engberg, Bror Gunnar Jansson, 
Christoffer Johansson och Emmanuel Svensson. Ett gnisslande vagns-
hjuls färd genom ödemarken, ekot av en bugalú efter att den sista guds-
förgätna gästen blivit utslängd från baren, den långa promenaden mot 
casinot efter att du fått sparken. 

Förköp av biljetter www.folketshusalmhult.se eller på plats en timme innan konsert 
i mån av plats. Vuxna: 150 kronor, pensionär och under 26 år: 100 kr, fri entré under 13 år.
Arr: Älmhults kommun och Musik i Syd i samarbete med  Folkets Hus och ABF
 

ONSDAG

12
APRIL

TORSDAG

13
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.19.00

ATT HITTA SINA RÖTTER
Sök din egen historia genom släktforskning. 
Allan Nilsson, bibliotekarie med lång erfaren-
het av att vägleda släktforskare, berättar om 
bakgrund, källor, metoder och presentation för 
dig som är nybörjare och för dig som redan 
släktforskar. Slektforskare i Elmhult finns på 
plats under kvällen.

Fribiljett får du på biblioteket eller på nortic.se från och med måndag 27 februari kl. 10.00. 
Arr: Älmhults kommun

IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN 
BABY – OCH FÖR DIG
Se mer info 3 februari. 

Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

14
APRIL
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ONSDAG

19
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00

TEATER – TACK OCH LOV ATT JAG FINNS
En musikalisk poetisk föreställning i det lilla 
formatet med en skådespelare, två musiker, 
många instrument och sångstämmor om  
vardagslivets sorg och glädje i Kristina Lugns 
texter. Från en föreställning där kvinnans  
rösträtt var i fokus är det nu en kvinnas röst, 
eller snarare vrål, i en hyllning till tillvaron. 
Svart humor och igenkänning för alla som 
älskat och velat passa in. Musik av Thomas 
Hertzman, Benny Andersson och Georg Riedel. 
Skådepelaren Catherine Westling, senast i föreställningen Föregångerskan, 
nu med två musiker på scenen med piano, cello, basklarinett, ukulele och 
bastuba. 

Mer info och biljettbokning på Riksteatern.se/almhult och via Tickster. Arr: Älmhults  
Teaterförening Riksteatern i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun. 

APRIL

BLOHMÉSALEN, ÄLMHULT
 KULTURSKOLANS TEATERFESTIVAL

 
Ett tiotal teaterföreställningar med 85 av 
Kulturskolans teaterelever.

Arr: Älmhults kommun

 MÅNDAG-SÖNDAG

17–23
APRIL

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 18.00 
 OPERA PÅ BIO – ROSENKAVALJEREN
Strauss romantiska mästerverk är en av hans populäraste operor. Komedin 
möter tragedin och föreställningen leds av en kvinnlig stjärntrio.  

Livesänds från Metropolitan, New York. Cirka 4 timmar och 42 minuter inklusive 2 pauser.  

Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun.

LÖRDAG

15
APRIL
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IKEA MUSEUM, KL. 10.00–11.30
 FÄRG OCH KREATIVITET FÖR DIN 
BABY – OCH FÖR DIG
Se mer info 3 februari. 

Föranmälan. Arr: IKEA Museum

FREDAG

21

APRIL

TORSDAG

20
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 19.00

FÖRFATTARAFTON
Anneli Jordahl är författare och litteraturkritiker 
som ofta skriver om klass och tillhörighet. 

Entré: 70 kr. Biljettsläpp måndag 27 februari, kl. 10.00. 
Biljetter köper du inne på biblioteket eller på nortic.se.  
Arr: Älmhults kommun

Foto: Kajsa Göransson

IKEA MUSEUM, KL.13.00–16.00 
 FAMILJEHELG

 
Läs mer den 21 januari.

Arr: IKEA Museum

LÖRDAG-SÖNDAG

22–23
APRIL

DESTINATION MÖCKELSNÄS (Datumet kan komma att ändras!)

KONSERT
Musica Vitae med konstnärlig ledare  
Benjamin Schmid. Musica Vitae är orkestern 
som tar livets musik till den enskilde lyssnaren. 
Med stringent elegans hanterar stråkmusikerna 
konstmusikens alla världar. Benjamin Schmid,  
violin och konstnärlig ledare. Musica Vitae har 
de senaste åren turnerat i bland annat Japan, 
Tyskland, Österrike och Spanien.

Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete med ABF, med stöd av Kulturrådet och 
Älmhults kommun.

SÖNDAG

23
APRIL

Foto: Lina Alriksson
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TORSDAG

27
APRIL

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 ÄFTERWORK
Koppla av och träffa både kollegor och nya 
bekanta på Äfterwork i restaurang KÖKET 
på IKEA Museum. 

Arr: IKEA Museum

APRIL

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Sopplunch serveras i kyrkbackssalen efteråt.  
Pris: 50 kr. Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

27
APRIL

TISDAG

25
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.12.00–13.00 ELLER KL. 18.00–19.00

BOKTIPSARDAG –LUNCH OCH AFTERWORK
Vilka är vårens bästa böcker? Bibliotekarierna bjuder på boktips med 
matigare tilltugg och dryck. Kom på lunch eller Afterwork! Vi tipsar om 
samma böcker vid båda tillfällena.

Entré 70 kr. Biljettsläpp 27/2, kl. 10.00. Anmälan: På biblioteket, tfn 0476-552 20 eller e-post: 
bibliotek@almhult.se. Biljett köps på biblioteket eller på nortic.se. Arr: Älmhults kommun

MÅNDAG

24
APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL. 17.30–18.30
 BOK- OCH SPRÅKCAFÉ 
 – MISSFÖRSTÅND
Träffa nya vänner och bli bättre på svenska!  
Vi fikar och pratar om en bok när vi ses.  
Låna boken på biblioteket och läs den till  
träffen. Du anmäler dig till träffarna
på biblioteket. Böckerna är lättlästa.

Anmälan görs på biblioteket, på telefon 0476-552 20  
eller e-post: bibliotek@almhult.se. Arr: Älmhults kommun
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APRIL

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.10.30 OCH STORTORGET, ÄLMHULT, KL. 12.45
 FAMILJEFÖRESTÄLLNING – IRRBLOSS
Teater Carpa bjuder in till ett spännande och 
humoristiskt teateräventyr där du blir en del 
av berättelsen. Följ med Julia i mysteriet om 
Irrbloss, träffa den läskiga lyktgumman och 
kämpa för att nå drömmen om att önska dig 
vad som helst på hela jorden. Irrbloss är en 
föreställning om familj, förändring och om  
att inse att allt kanske inte alltid är som  
man tror. Föreställningen är en äventyrs- 
teater vilket innebär att du som publik får 
följa med skådespelarna och uppleva teater  
på helt nytt sätt. 

Speltid: 45 minuter. Fri entré. Från 6 år. Ingen anmälan, bara kom! Arr: Älmhults kommun i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

LÖRDAG

29
APRIL

LÖRDAG

29
APRIL

LINNÉS RÅSHULT, KL. 9.00
 LINNÉS RÅSHULT ÖPPNAR 
Kulturreservatet Linnés Råshult öppnar för 
säsongen.

Läs mer på linnesrashult.se

APRIL

FLERA PLATSER I KOMMUNEN
. VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Valborgsfirande sker på flera platser i  
kommunen. Läs mer på almhult.se/evenemang.

SÖNDAG

30
APRIL
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LÖRDAG-SÖNDAG

13–14
MAJ

MAJ

LIVE, ÄLMHULT, KL. 18.00
 KONSERT
Konsert med Tvåornas kör. Under läsåret 2022/2023 har kommunens  
alla elever i årskurs 2 skapat, övat och sjungit i sina klassrum till- 
sammans med sina lärare och pedagoger från Älmhults Kulturskola.  
Nu är det äntligen dags att kliva upp på scen för att få sjunga tillsam-
mans. Hundratals elever i årskurs 2 fyller arenan för en sprudlande  
konsert med musikens kraft i centrum. Vi tror på en riktig feststämning 
när barnen tar ton för en konsert med sång, musik, dans och massor  
av glädje. 

Arr: Älmhults kommun i samarbete med bland annat Live! Med stöd av Kulturrådet. 
Mer information publiceras senare på almhult.se/evenemang

ONSDAG

3
MAJ

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, FOAJÉN, KL. 18.00–20.00
 BERÄTTARKVÄLL – ”NÄR TÅGET KOM TILL BYN”
Att södra stambanan (Malmö-Nässjö till att 
börja med) kom att dras på östra sidan av 
sjön Möckeln var förstås, med sitt stora in-
grepp i landskapsbilden, en revolution för de 
boende här och inte mindre än en lyckoträff 
med tanke på vad det innebar av utveckling 
i denna bygd. Att ha tillgång till transport 
av både gods och människor gjorde förstås att många olika verksamheter 
kunde blomma upp och det fanns sysselsättning för många.

Rallarna var en viktig grupp och arbetet tungt och slitsamt, men jämfört 
med annat grovarbete tämligen välbetalt. Man brukar säga att rallarna 
banade väg för industrialismen. Om man studerar Stenbrohults kyrkogård 
ser man så kallade kulturgravar som vittnar om att här funnits många 
lokförare, stinsar, eldare och övriga järnvägsarbetare. 1862 byggdes  
stationshuset i Älmhult. Den här kvällen får du framför allt höra hur 
Linnébygden utvecklades och hur många framgångsrika verksamheter 
startades.

Anmäl dig till 070-532 11 06. Antalet platser är begränsat till max 40 och medlemmar i 
föreningen har företräde. Inträde 50 kr inklusive kaffe/te, ostfralla. Arr: Kulturföreningen 
Alma i samarbete med ABF och med stöd av Älmhults kommun

TISDAG

9
MAJ
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MAJ

LÖRDAG

13
MAJ

ÄLMHULTS BIBLIOTEK, KL.10.00–14.00

TRÄDGÅRDSLÖRDAG
Tillsammans med Älmhults Trädgårdsförening  
bjuder vi in till en trädgårdslördag för alla 
åldrar. Det blir frö- och växtbytarmarknad och 
möjlighet för barn att starta en egen odling.
Kl. 10.30–13.30 Kom och fläta ett vackert 
växtstöd i pil till din trädgård eller balkong. 
Konsthantverkare Ann-Britt Weidmert håller i workshopen. Hela program- 
met för lördagen hittar du på www.bibliotek.almhult.se längre fram i vår. 

Frö- och växtbytarmarknaden – Fri entré.  
Workshop – Biljettpris 80 kr motsvarar materialkostnaden. Vi bjuder på fika!  
Arr: Älmhults kommun

STINSENS VÄVSTUGA, SKOLGATAN 3, ÄLMHULT, KL 19.00–21.00
 FÖRFATTARSCEN
Ord i Kronoberg är en förening som samlar 
författare, poeter, översättare och andra litte-
rärt verksamma i Kronobergs län. Föreningen 
bildades 2018 och verkar för ett rikt litterärt 
kulturliv med skäliga arbetsvillkor. Arrange- 
manget är den avslutande kvällen på ett  
spännande projekt. Medverkande: Maria Estling Vannerstål ”Anhörig i ett 
hav av känslor – röst åt dem som kämpar i det tysta”, Uffe Enokson ”En 
annan man”, Åsa Oxenmyr ”Att skriva och översätta för barn och unga”, 
Patrik Hassel Zein ”Romantisk science fiction” och Mailis Stensman ”Sten-
riket! Skulpturer i sten.” Ny bok! Programledare: Eva Fodor Velander.

Inträde 50 kr, gratis för medlemmar. Fika med hembakat erbjuds för 40 kr per person.  
Arr: Föreningen Ord i Kronoberg i samarbete med Älmhults kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Stinsens Vävstuga, med stöd av Region Kronoberg.

ONSDAG

10
MAJ

IKEA MUSEUM, KL.13.00–16.00 
 FAMILJEHELG

 
Läs mer den 21 januari.

Arr: IKEA Museum

LÖRDAG-SÖNDAG

13–14
MAJ

MAJ
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TORSDAG-LÖRDAG

18–20
MAJ

MAJ

 
LÖRDAG

13
MAJ

PLATS OCH KLOCKSLAG ANGES SENARE

FAMILJEFÖRESTÄLLNING – HURRA, ETT BI!
Surrande allsångsteater för hela familjen.  
Det surrar i kulisserna. Är det bin? Eller någon 
som surrar om bin? Varför pratar alla om bin? 
Är det för att de gör så god honung? Eller  
kanske för att utan bin får vi inga äpplen?  
Ja, det vore faktiskt katastrof om bina  
försvann. - Visste du att var tredje tugga vi  
äter är pollinerad av bin? Om bina dör så dör 
vi! Rädda bina och andra insekter så räddar vi vår värld! En viktig, rolig 
och hoppfull musikteater om vikten av att vara rädda om våra bin!  
Föreställningen bjuder på en blandning av välkända och nyskrivna sånger. 
Följ med på ett sjungande, surrande äventyr! På scen: Pi MånaLi Ericson – 
biodlare/trädgårdsmästare/folkmusiker och barnrytmikpedagog, Charlotte 
Wihk – barnrytmikpedagog/producent/ honungsälskare och Anders Wihk  
– pianist och honungsälskare.

Fri entré! Speltid: 40 minuter Ålder: 3-6 år. Arr: Älmhults kommun

Foto: Anton Källner

DESTINATION MÖCKELSNÄS (Datumet kan komma att ändras) 
 FAMILJESÖNDAG – UNGE PEER GYNT
En spännande och medryckande musiksaga 
med klassisk musik, inspirerad av Norges mest 
berömda folksaga Peer Gynt. Sagan handlar 
om Peer och hans mamma Åse som bor i en 
stuga i skogen. En dag hör Peer musik som 
kommer från en grotta och därinne upptäcker 
han att Bergakungen har satt flickan Solveig i 
en bur. Bergakungen ska gifta bort henne med 
ett troll och nu kommer alla trollen tågande. 
Hur ska det gå? Kommer Peer att lyckas rädda Solveig från trollen? Upplev 
vacker och lättlyssnad klassisk musik med blåsinstrument i centrum.  
Musiken är från Edvard Griegs orkestersvit Peer Gynt och vi får bland 
annat höra Morgonstämning, I bergakungens sal och Anitras dans. Lupus-
kvintetten: Lovisa Stenberg, tvärflöjt, Britta Holger, oboe, Fredrik Sten-
berg, klarinett, Johanna Hedlund, valthorn, Olivia Rydqvist, fagott.

Speltid: 40 minuter. Ålder: 6-10 år. Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete med 
ABF, med stöd av Älmhults kommun och Kulturrådet.

SÖNDAG

14
MAJ
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MAJ

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 OPERA PÅ BIO – DON GIOVANNI
Vår svenske operastjärna Peter Mattei gör ännu en gång den fantastiska 
tolkningen av Don Giovanni på Met. Nu har du chans att se Mozarts 
mästerverk live. Tony Award-belönade regissören Ivo van Hove gör 
sin Met-debut med Mozarts tragikomiska Don Giovanni. Berättelsen 
om bedrägeri och fördömelse utspelar sig i ett abstrakt landskap som 
utforskar de mörka sidorna av historien och dess karaktärer. 

Livesänds från Metropolitan, New York. Cirka 3 timmar och 14 minuter inklusive 1 paus.  

Arr: Älmhults Folkets Hus

LÖRDAG

20
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL. 19.00
 CARL VON LINNÉS FÖDELSEDAG
Högtidsstund. Stenbrohults kyrkokör  
medverkar.  
Arr: Hembygdsföreningen Linné

TISDAG

23
MAJ

TORSDAG-LÖRDAG

18–20
MAJ

SPJUTARETORPSBYGDEN, KL. 11.00–16.00
 KONST- OCH KULTURRUNDA
Spjutaretorpsbygdens Konst- och  
kulturrunda arrangeras varje år under  
Kristihimmelfärdshelgen. Konst,  
hantverk, cafeér, trädgård, upplevelse- 
skog med mera. Stensjöäng en konst-  
och kulturskog med galleri för besökare,  
skolklasser med mera. Konst- och kultur- 
rundan genomförs nära gränsen där Skåne,  
Småland och Blekinge möts.  

Karta och mer information hitta du på spjutaretorp.com.  
Arr: Spjutaretorpsbygdens Kulturförening 
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ÄLMHULT
 ÄLMHULTSFESTIVALEN

 
Festival för hela familjen. Fredag och lördag är det återigen dags för  
Älmhultsfestivalen. Information om program kommer senare 
på almhult.se. Hoppas att vi ses i vimlet! 

Arr: Älmhults kommun i samverkan med flera lokala aktörer.

FREDAG-LÖRDAG

26–27
MAJ

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 GRILLKVÄLL
Nu sprakar grillen i restaurang KÖKET!  
Ta med dig kollegor, familj och vänner  
till restaurang KÖKET där grillen går  
varm hela kvällen.

Arr: IKEA Museum

TORSDAG

25
MAJ

ONSDAG

24
MAJ

AKTIVITETSHUSET, KL. 17.00–21.00 

WEDNESNIGHT
God mat, live musik & härliga människor,  
en kväll för hela familjen, mitt i veckan.  
Livemusik med coverduo-bandet Tenny & jag. 
Kom och rocka loss med oss! Vi på Aktivitets-
huset erbjuder både mat och dryck. 

För mer information se vår hemsida 
aktivitetshusetalmhult.se. Arr: Aktivitetshuset

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 12.10
 LUNCHMUSIK
Sopplunch serveras i kyrkbackssalen efteråt.  
Pris: 50 kr. Arr: Älmhults Församling

TORSDAG

25
MAJ

MAJ



33

IKEA MUSEUM OCH IKEA HOTELL
 VERNISSAGE – SKAPANDE SKOLA-PROJEKT

 
Under vårterminen kommer samtliga förskoleklasser och åk 1 delta i ett 
Skapande Skola projekt, ”Färg och design, hur känns det?”, som är ett 
samarbete mellan Älmhults kommun och IKEA Museum med stöd av 
Kulturrådet. Det statliga Skapande skola-bidraget syftar till att utveckla  
förståelse för kulturens olika uttrycksformer och stärka elevernas  
möjlighet att utveckla sitt eget skapande. Under vernissagen visas  
elevernas alster som skapats under vårterminen. Välkomna!

För mer information besök IKEAMuseum.com eller almhult.se/evenemang där du hittar 
allt som är på gång i Älmhult. Arr: Älmhults kommun i samarbete med IKEA Museum och 
IKEA Hotel med stöd av Kulturrådet

LÖRDAG-SÖNDAG

27–28
MAJ

MAJ

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 19.00
 KÖRKONSERT
Jubilatekören sjunger. 
Arr: Älmhults Församling

LÖRDAG

27
MAJ

LINNÉS RÅSHULT, KL.13.00
 FAMILJEFÖRESTÄLLNING – NÄCKEN
Kom och fira Mors Dag med Teater Carpa 
som bjuder på ett spännande och humoristiskt 
teateräventyr där du blir en del av berättelsen. 
Följ med Julia på ett stort och spännande  
sommaräventyr. Här möts fantasi med folk-
sägen. Ett sista äventyr med gänget innan 
barnasinnet börjar bli vuxet. Föreställningen 
är en äventyrsteater vilket innebär att du som 
publik får följa med skådespelarna och uppleva teater på helt nytt sätt. 
Föreställningen spelas utomhus och bästa möjliga ålder är 6-11 år, men 
alla är självklart välkomna!

Från 6 år. Speltid: cirka 45 minuter. Fri entré. Arr: Älmhults kommun i samarbete med 
Linnés Råshult och Studieförbundet Vuxenskolan

SÖNDAG

28
MAJ
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JUNI

HALLARYDS HEMBYGDSPARK, KL. 10.00-17.00
 HALLARYDSDAGEN
Besök en riktig byamarknad i Hembygds- 
parken! Här finns underhållning för både  
stora och små och hantverkare och utställare 
som säljer goda och fina saker. Fritt inträde! 

Arr: Hallaryds Sockenråd, Hallaryds Hembygdsförening, 
Hallaryds IF, Studieförbundet Vuxenskolan och Betelkyrkan. 

LÖRDAG

3
JUNI

ÄLMHULTS FOLKETS HUS, KL. 19.00 
 OPERA PÅ BIO – TROLLFLÖJTEN
Mozarts underbara Trollflöjten är en saga för hela familjen. En 
färgsprakande uppsättning med fantasifulla kostymer och otrolig 
scenografi. Se den live på bio från Met. Nathalie Stutzmann dirigerar 
sin andra Mozart-opera denna säsong. Simon McBurney blandar 
projektioner, ljudeffekter och akrobatik för att matcha Mozarts 
dramatiska och sagolika fabel. 

Livesänds från Metropolitan, New York. Cirka 3 timmar och 20 minuter inkl. 1 paus.  

Arr: Älmhults Folkets Hus i samarbete med ABF, med stöd av Älmhults kommun

LÖRDAG

3
JUNI

STENBROHULTS KYRKA, KL. 9.40
 STENBROHULTS GÅNGEDAG
Trumpet, spelmansmusik, körsång samt  
kyrkkaffe och aktiviteter för hela familjen.  
Hoppborg, hölass och ponnyridning. Kom 
med hela familjen! 
Arr: Hembygdsföreningen Linné

SÖNDAG

4
JUNI

OLIKA PLATSER I KOMMUNEN 
 NATIONALDAGSFIRANDE
Firande sker på flera platser i kommunen.  

För mer info på almhult.se/evenemang 

TISDAG

6
JUNI



35

OLIKA PLATSER RUNT OM I KOMMUNEN 
 MIDSOMMARFIRANDE
Firande sker på flera platser i kommunen.  
Bland annat kläs midsommarstången redan  
den 22 juni, kl. 18.00 i Virestad med tradi- 
tionellt firande den 23 juni, kl. 14.00.  
På midsommardagen den 24 juni, kl. 16.00  
traditionellt firande i Linnés Råshult. 

För fulltstängdigt program se almhult.se/evenemang

TORSDAG-LÖRDAG

22–24
JUNI

JUNIJUNI

ÄLMHULTS KYRKA, KL. 19.00
 SOMMARKONSERT
Konsert med fyra körer. 
Arr: Älmhults Församling

TISDAG

6
JUNI

ORMAKULLAGÅRDEN
 SOMMAR I SAGOBYGDEN
Per Gustavsson berättar om ”Den magiska 
Midsommarnatten”. 

Arr: Sagobygden, Älmhults kommun och  
Älmhults Hembygdsförening

ONSDAG

21
JUNI

ÄLMHULTS KOMMUN (PLATSER OCH KLOCKSLAG ANGES SENARE)
 SAGOBYGDENS MUSIK- & BERÄTTARFESTIVAL

 
Sagobygdens Musik- och berättarfestival kommer till Älmhults kommun. 
Välkommen till en härlig dag med oväntade möten, historier och sagolika 
äventyr. Program ej helt fastställt ännu, bland annat familjeberättande på 
Virestads Hembygdspark 18 juni och berättarföreställning vid en sägen-
plats i Älmhults kommun någon av dagarna. Läs mer om programmet på 
almhult.se och sagobygdensfestival.se. 

Arr: Sagobygden, Älmhults kommun och lokala medarrangörer.

TORSDAG-SÖNDAG

15–18
JUNI
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JUNI

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 GRILLKVÄLL
Nu sprakar grillen i restaurang KÖKET!  
Ta med dig kollegor, familj och vänner  
till restaurang KÖKET där grillen går  
varm hela kvällen.

Arr: IKEA Museum

TORSDAG

29
JUNI

STENBROHULTS KYRKA, KL. 19.00 
 STENBROHULTS MUSIKVECKA
Stenbrohults Musikvecka bjuder på konserter 
med såväl lokala som nationellt och interna- 
tionellt etablerade musiker, sångare och körer.

Fritt inträde - kollekt. Arr: Stenbrohults Församling  
med stöd av Älmhults kommun

SÖNDAG-FREDAG

25–30
JUNI

DESTINATION MÖCKELSNÄS 
 FAMILJESÖNDAG – TANDLÄKARMUSEN OCH RÄVEN
Teater Tabberas ger familjeföreställningen  
Tandläkarmusen och räven. Två möss driver  
en tandläkarmottagning och tar emot både  
stora och små djur – men inga som äter möss. 
Plötsligt en dag kommer en räv med fruktans-
värd tandvärk… Spännande barnföreställning 
med nyskriven musik som för handlingen  
framåt och lockar barnen till interaktion  
med skådespelarna och dockorna. Efter  
föreställningen finns det möjlighet till  
workshop med skådespelarna. På scen: Sandra 
Skavén och Maria Wallinder. Musik av Maria Wallinder. 

Speltid: 25 minuter. Ålder: 3-7 år. Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete med 
ABF, med stöd av Kulturrådet och Älmhults kommun.

SÖNDAG

25
JUNI
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GÖTERYD, KL. 9.00–15.00
 GÖTERYDS MARKNAD
Våffelförsäljning, kaffe, böcker, hantverks- 
lotteri, musikunderhållning med mera.

Arr: Göteryds Hembygdsförening med flera

LÖRDAG

1
JULI

JULI

DESTINATION MÖCKELSNÄS 
 MUSIK PÅ TERRASSEN/ORANGERIET
Möckelsnäs bjuder in till sommarkonsert  
– inne i det vackra orangeriet eller ute på 
terrassen omgiven av den stora inspirations-
trädgården.

Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete  
med ABF och med stöd av Älmhults kommun och  
Kulturrådet.

LÖRDAG

1
JULI

DESTINATION MÖCKELSNÄS 
 MUSIK PÅ TERRASSEN/ORANGERIET
Möckelsnäs bjuder in till sommarkonsert  
– inne i det vackra orangeriet eller ute på 
terrassen omgiven av den stora inspirations-
trädgården.

Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete  
med ABF och med stöd av Älmhults kommun och  
Kulturrådet.

LÖRDAG

15
JULI
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JULI

IKEA MUSEUM, KL. 17.00–22.00
 GRILLKVÄLL
Nu sprakar grillen i restaurang KÖKET!  
Ta med dig kollegor, familj och vänner  
till restaurang KÖKET där grillen går  
varm hela kvällen.

Arr: IKEA Museum

TORSDAG

27
JULI

DESTINATION MÖCKELSNÄS 
 TEATER – STEREO
Femtinge Teater framför en nyskriven mu-
sikteater som utspelar sig mellan åren 1975 
till 1985 då Stereon gjorde sin stora debut i 
folkhemmet. Föreställningen landar i  
musiken, populärkulturen, små och stora 
händelser! På scen: Linda Elaine Byman, 
Hans-Åke Andersson och Jonas Thorell.

https://anderssonbyman.se. Arr:  Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete med ABF, 
med stöd av Kulturrådet och Älmhults kommun.  

LÖRDAG

22
JULI

DESTINATION MÖCKELSNÄS 
 MUSIK PÅ TERRASSEN/ORANGERIET
Möckelsnäs bjuder in till sommarkonsert  
– inne i det vackra orangeriet eller ute på 
terrassen omgiven av den stora inspirations-
trädgården.

Arr: Möckelsnäs Kultur & Vänförening i samarbete  
med ABF och med stöd av Älmhults kommun och  
Kulturrådet.

LÖRDAG

29
JULI



Kulturkalenderns programinnehåll utger sig inte för att vara heltäckande.  
Kulturlivet i Älmhults kommun är ännu rikare än vad som framgår av denna  
sammanställning. Information om klockslag och entréavgift saknas för vissa 
programpunkter. För fullständig information se respektive arrangörs hemsida 
och/eller www.almhult.se. 

För information om bibliotekets program i sin helhet se almhult.se/bibliotek eller 
bibliotekets egen programkatalog. För mer information om programmet på Linnés 
Råshult – Se linnesrashult.se 

HEMBYGDSFÖRENINGAR 

Göteryds Hembygdsförening  
Hallaryds Hembygdsförening 
Hembygdsföreningen Linné  
Härlunda Församlings Hembygdsförening 
Pjätteryds Hembygdsförening  
Virestads Hembygdsförening  
Älmhults Hembygdsförening

 

ÖVRIGA KULTURFÖRENINGAR 
Brandkårens Veteranförening 
Byggnadsföreningen Folkets Hus 
Elmekören 
Eritreanska föreningen 
Frimärksklubben Linné 

Indian Cultural Assiciation of Älmhult 
Kulturföreningen Alma 
Kultur och Samhälle 
Möckelsnäs Kultur & Vänförening 
SIE – Slektforskare i Elmhult 
Spjutaretorps Kulturförening 
Stinsens Vävstuga 
Telugo Association South Sweden 
Virestads Folkdanslag 
Älmhults Dragspelsklubb 
”Kronobälgarna”  
Älmhults Konstförening 
Älmhults Musikkår 
Älmhults Oratoriekör 
Älmhults Teaterförening Riksteatern 
Älmhult Tamil Association

Vill du engagera dig i Älmhults kulturliv? 
I Älmhults kommun finns ett rikt föreningsliv och många ideella kulturarrangörer 
som bidrar till ett rikt kulturutbud för alla, ung som gammal. Kontaktpersoner 
hittar du i föreningsregistret på almhult.se

Utgivare samt grafisk form: Älmhults kommun
Tryck: Tryckeriet i Älmhult AB
Med reservation för eventuella ändringar



ÄLMHULTS KOMMUN
Tfn 0476-550 00, info@almhult.se, almhult.se

Tack och lov 
att jag finns
Älmhults Folkets Hus 
Onsdag 19 april


