för barn & unga

övriga evenemang
Stickcafé
Biblioteket Navet, måndagar kl. 12.30–14.30
Välkommen att handarbeta och dricka kaffe i
trevligt sällskap. Ta med ditt eget material och
fika. Stickcaféet pågår varje måndag i Delblancrummet.

Minibio
Biblioteket Navet, varannan onsdag kl. 09:00
Vi visar bio för barn i förskoleåldern, utan
kostnad. Mer information och fullständigt
program hittar du på www.trosa.se/bibliotek.
Johan Anderblad: Det tutar och blinkar
Trosa stadsbibliotek, 22 april kl. 14:00
Möt Johan Anderblad, känd som programledare
på Bolibompa, numera författare till
bilderböckerna Bojan och brandbilen och
Bojan och polisbilen.
Han berättar om Bojan och spännande fordon
i sin interaktiva show ”Det tutar och blinkar”.
Dessutom kommer polisbilen!

Vi visar bio för barn varannan onsdag på Biblioteket Navet.
Max två barngrupper vid varje tillfälle — först till kvarn!
Bokning: ellen.larsdotterwalle@trosa.se eller max.elnerud@trosa.se
eller tel. 0156-522 36.
www.trosa.se/bibliotek

Språkcafé
Biblioteket Navet kl. 10:15–11:00
Behöver du träna på din svenska? Eller vill du
hjälpa andra att bli bättre? Kom till Biblioteket
Navet så dricker vi kaffe och pratar tillsammans.
31 mars, tema: Mat & Bakning.
28 april, tema: Djur & Natur.
Datakurs: Smartphone och surfplatta för
nybörjare
Studiefrämjandet, Viktoriagatan 20, Trosa
Behöver du hjälp med att komma in i det
digitala samhället? Nu startar Studiefrämjandet
en studiecirkel på tre tillfällen där du tar med
din egen smartphone eller surfplatta och lär
dig hur du kollar mailen, gör bankärenden eller
kollar av sociala medier.

Utställningar och program
Våren 2017

Kostnad: 300 kr/person
Tid: 25 april, 2 maj och 9 maj, kl. 13:00–15:00.
Anmälan görs till Andreas Bergquist på
tel. 0155-21 71 22 eller andreas.bergquist@
studieframjandet.se. Arrangeras av
Studiefrämjandet.
Johan Anderblad
Foto: Ulrica Zwenger

författarbesök
Janne Westerlund ‒ Sveriges mest finska
komiker
Trosa kvarn, 24 april kl. 18:00
Janne Westerlund är veteran inom den
svenska stand up-scenen, med en karriär
som sträcker sig ända tillbaka till 1992. Under
hela 2017 hyllar Janne sina finska rötter med
en specialskriven show, Världens Roligaste
Finskakurs, där han lär ut den finska du
”verkligen behöver”. Förvänta dig skratt,
interaktivitet och en kärleksfull och humoristisk
hyllning av allt som hör Finland till.

Författarbesök: Marie Hermanson
Biblioteket Navet, 4 maj kl. 19:00
“Det är svårt att placera mina böcker i en
genre. Jag använder gärna en gåta eller ett
brott som drivkraft i historien, men mina
berättelser är inga deckare. Jag rör mig i
verklighetens utmarker, men skriver inte
fantasy. Mina berättelser är ofta en smula
skruvade, utan att vara absurdistiska. Intrigen
är viktig för mig, liksom atmosfären.”

utställningar
Trosa stadsbibliotek
10–29 april: Irene Englund visar påskägg i
sockerkristyr.
8–27 maj: Eivor Wirde visar nallar i mohair.

Marie Hermanson debuterade 1986 med
Det finns ett hål i verkligheten, en samling
berättelser. 1995 blev hon nominerad till
Augustpriset med romanen Värddjuret (1995).
Med Musselstranden (1998) fick hon ett stort
kritiker- och publikgenombrott.
Hennes senaste roman, Skymningslandet,
utkom 2014.
Biljetter, 80 kr/st, säljs på biblioteken.
Arrangeras i samarbete med Trosabygdens
Kulturråd.

Evenemanget arrangeras inom ramen för Finskt
förvaltningsområde.

kontakt
Trosa stadsbibliotek
Tel: 0156-522 35, bibliotek.trosa@trosa.se
Biblioteket Navet
Tel: 0156-522 36, bibliotek.vagnharad@trosa.se
Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros,
tel: 0156-522 19, sara.faltskogeldros@trosa.se

Entré: 180 kr. I entrébiljetten ingår ett
glas vin/öl och en enklare tallrik från Trosa
matstudio. Insläpp kl. 18:00, Janne går på
scenen kl. 19:00.
Biljetter säljs på Trosa bokhandel och Trosa
turistcenter t.o.m. den 16 april.

© Eivor Wirde

Marie Hermanson
Foto: Kristin Lidell
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