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Över 100 programpunkter när Kulturcentrum
presenterar höstens utbud
Sharon Dyall, Fredrik Strage, Anders Ekborg, Svenska
Björnstammen och hundmusikal – i Kulturcentrums digra
höstprogram finns något för alla smaker och åldrar.
Den tredje upplagan av Kulturcentrums samlade program bjuder både på
återkommande koncept och en hel del nyheter. Liksom tidigare finns
ambitionen att presentera ett brett innehåll där alla åldrar och smaker kan
hitta något intressant. I höstens program läggs lite extra fokus på de yngre
målgrupperna, bland annat med nyheter som Filmklubben och Babbel. I
Filmklubben visas och diskuteras film utifrån olika teman och i Babbel
handlar det om litteratur – fika och prata böcker, få eller ge tips på böcker
som måste läsas eller som kanske bör undvikas. Hösten erbjuder också ett
stort antal kurser och workshops för åldrarna 13-18 år.
Den 23-24 oktober återkommer Right – kulturfestivalen för unga.
Fredagen bjuder på Rightgala då Sandvikens unga kulturaktörer hyllas
och Klubb K i Konsthallen, där det blir barservering och liveakt av
elektrobandet Me The Tiger och Fredrik Strage i DJ-båset. Festivallördagens höjdpunkter är konserter med Hurricane Love och Svenska
Björnstammen.
Tre musiksoppor blir det under hösten – kritikerrosade
konsertprogrammet Fröken Elvis – Elvis bästa låtar på svenska kryddat
med humor, Anders Ekborg och syskonen Ramel. I oktober gästas
Teatern av stand-up-komikern Magnus Betnér och nöjesprofilerna Sharon
Dyall och Fredrik Swahn bjuder på fartfylld krogshow tillsammans med
Sandviken Big Band i Restaurang Bolaget. I Bolaget återfinns också
Sandviken Open Stage, den öppna scenen för lokala stjärnor, nu på
fredagar och under säker ledning av musikerprofilen Olle Tjern.
Lördagar är det som vanligt barn och familjeaktiviteter i Kulturcentrum –
Bakgårdens orkester, Jazzoo med Oddjobb, Mamma Mu’s kalas och
skapa genom att återbruka är bara ett axplock ur programmet. I
Konsthallens digra utställningsprogram märks bland annat Cina Autio och
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Leif Elggren och Kulturcentrums nya författarscen Bläck gästas av Janne
Stark, Elisabeth Dunker och Anna Jörgensdotter.
Sandvikens Teaterförening bjuder under säsongen på Helge Skoog och
hans hyllade tolkning av Aniara samt dans, musik och gränsöverskridande
feministisk humor med systrarna Bianca och Tiffany Kronlöf i
uppmärksammade Slå pattarna i taket.
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