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Kulturcentrum bjuder på bredd och mångfald under
hösten
Sofia Karlsson, Erik Lundin, Gullan Bornemark, Virpi Pahkinen,
Nassim, Ulrika Knutsson och Madeleine Bäck. Right-festival och
Vindöga. Klubb K, Olles Vardagsrum och Bläck – Kulturcentrums
höstprogram är här och bjuder på en mångfald av musik, nöje,
konst, teater, dans, litteratur och allt där emellan.
Kulturcentrums programbok fyller två år och firas med höstprogram med
bredd och mångfald. Konsertutbudet bjuder allt från reggae-gung med
LionDub och Junior National, barndomsnostalgi med Gullan Bornemark,
krogshow med Meta Roos och Andreas Weise till svenskfinskt flöjtmöte,
jazzhöjdare som Peter Asplund och gnistrande julstämning med Sofia
Karlsson och Martin Hederos.
Husets klubbscen Klubb K gästas i september och november av
electrodrottningarna Karin Park och ÖHRN (Frida Öhrn, Oh Laura,
Cookies’n Beans) och i Olles vardagsrum sitter Caroline af Ugglas i
soffan. Sandvikens Teaterförening presenterar drabbande dramat, Efter
vågen, om traumat efter tsunamin och dans på högsta nivå med Virpi
Pahkinen. I Bläck möter publiken naturfotografen Brutus Östling och
författarna Madeleine Bäck och Christoffer Carlsson.
Oktober är festivalernas månad på Kulturcentrum. Först ut är Vindöga –
festivalen med inriktning mot alternativa konstformer. Temat för året är
John Cage. Under Right-festivalen hyllas Sandvikens unga kulturliv vid
Right-galan på fredagen med Ida Long som huvudakt och festivalen
toppas på lördagen med Frida Scar, Cherrie och Erik Lundin.
I Konsthallen har säsongen redan inletts genom Eric Lennarths
Rekonstruktion och tätt efter följer sedan utställningen av
gävlekonstnären Hjördis J. Beckers grafik. Därefter blir det Länskonst
2016 och i december uppmärksammas svensk industridesign med föremål
från Thomas Lindblads samlingar.
För barn och unga finns alltid något att göra eller uppleva i
Kulturcentrum. Fantasifabriken är husets nya öppna verksamhet där barn
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3-5 år tillsammans med vuxen varje fredag är välkomna att uppleva och
skapa berättelser med ord, bild musik och rörelser. Lördagar är som
vanligt familjelördag och bjuder på scenkonstupplevelser,
skapandeworkshops, mini-bio och datorprogrammering för de små. I
september tar Nassim Al Fakir med sig klassikern Barnkammarboken upp
på scenen och stor familjeshow med ”extra allt” utlovas.
Av allt som erbjuds hösten 2016 är detta bara ett axplock. Hela
programmet finns att få på Kulturcentrum eller
sandviken.se/kulturcentrum.
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www.sandviken.se/kulturcentrum
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