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oktober
Oktober månad
Stefan Alexandersson - Olja på duk
Österbybruks bibliotek

Till och med 19 oktober
Janne Holmqvist - Fotografi
Alunda bibliotek

Till och med 28 oktober
Konstnärsföreningen - Avtryck
Konstnärsföreningen deltar i
Ordfestivalen 2015 på tema Avtryck.

Östhammars bibliotek

Till och med 30 oktober
Torbjörn Ahlbäck - Öregrundsmotiv

Lördag 3 oktober14.00 och
Söndag 4 oktober14.00

Pygméteatern - Håll i handen -

Öregrunds bibliotek
Till och med 29 oktober
Elisabeth Lindström Akvarell och olja

Gimo bibliotek

Två möjligheter att se Pygméteaterns
föreställning, först i Alunda sedan i
Österbybruk.
En berättelse om allas vårt behov av att
bli omhändertagna och kramade.
Från 2 år. Biljetter bokas och hämtas på
biblioteket.
Alunda bibliotek lördag 14.00
Österbybruks bibliotek söndag 14.00

I samarbete
med Kulturrådet, Folkbiblioteken i
Uppsala län och
Länsbibiotek,
Uppsala.

Onsdag 14 oktober 19.00
Författarbesök:
Annika Berg-Frykholm med
fotograf Lennart Engström och
konstnär Lars Holm, Uppsala
Annika Berg-Frykholm och fotografen
Lennart Engström har samarbetat i
boken Om konsten och livet - Porträtt av
23 konstnärer i Uppland. Det handlar om
konstnärers villkor och drivkrafter, om
bildens sprängkraft och konst som hjälpmedel i tillvaron. Konstnären Lars Holm
är med i kväll och experimenterar med
den lynniga akvarellen.
Fri entré.
Öregrunds bibliotek
Lördag 17 oktober 14.00
Minibio för barn 4 - 5 år
Östhammars bibliotek
Onsdag 21 oktober 19.00
Per Månsson och
Kenneth Olofsson
berättar och visar bilder
från en oförglömlig resa
till de vilda djuren vid
gränsen mellan Finland
och Ryssland.
Fri entré.
Gimo bibliotek

Söndag 25 oktober 14.00
Författarbesök:
Elisabeth Lindström		

Tisdag 27 januari 13.00
Sommaren 2011 tog David Lindström
sitt liv. För att orka med sorgen skrev
hans mamma, Elisabeth Lindström dagbok
under det första året efter hans död.
Anteckningarna omarbetades sedan till
en bok som hon hoppas kan vara till hjälp
för andra i hennes situation.
Fri entré.
Östhammars bibliotek
Tisdag 27 oktober 13.00
Sagostund för barn från 3 år.
Öregrunds bibliotek
Lördag 17 oktober 14.00
Minibio för barn 4-5 år
Torsdag 29 oktober 13.00
Östhammars bibliotek
Skrivarkurs för åk 3 - 5
med Annette Skåhlberg
- Spöktema
Föredrag:- Björnrike
Per Månsson och Kenneth
Olofson berättar och visar
bilder från en oförglömlig
resa till de vilda djuren vid
gränsen mellan Finland och
Ryssland .
Vi bjuder på fika. Ingen avgift.Välkommen!
Öregrunds bibliotek

november

Måndag 9 november 19.00
The Friendly Beasts

November månad
Focusgruppen
Focusgruppens arbeten ställs ut i
biblioteket hela månaden.
Östhammars bibliotek
Per Månsson - Naturfotografi
Naturfotografier av björn och järv.
Gimo bibliotek
Anita Fröding Oljor med motiv
från Uppland

Musik på biblioteket: The Friendly Beasts
är en lovordad Stockholmsbaserad trio.
De bjuder på akustisk countrymusik med
stämsång som fått recensenterna att
jubla. Fri entré.
Österbybruks bibliotek
2 november - 7 december
Camilla Holewa - måleri och
skulptur

Öregrunds bibliotek
November - december
Roine Jansson, Österbybruk
Konstnären
och årets
bruksare,
Roine Jansson
ställer ut i
biblioteket
under två
månader.
Österbybruks bibliotek

Alunda bibliotek
3 november 16 -19
Slöjdcafé:Varma vantar

Länets hemslöjdskonsulent visar hur man
smygmaskvirkar. Hon har med sig vantar
från olika delar av världen.
Öregrunds bibliotek

10 och 11 november 19.00
Måndag 23 november 19.00
9/11 – 15/11 2015

Sara Lundberg, Sverige

www.bibliotek.org

Nordisk biblioteksvecka
Vänskap i Norden

Pohjoismainen kirjastoviikko
Ystävyys Pohjolassa

Davviriikkalaš girjerájusvahkku
Ustitvuohta Davvin

Nordisk biblioteksuge
Venskab i Norden

Norræn bókasafnavika
Vinátta á Norðurlöndum

Nordisk bibliotekuke
Vennskap i Norden

Norðurlendsk bókasavnsvika
Vinalag í Norðurlondum

Nunat Avannarliit atuagaateqarfiisa
sapaatip-akunnerat
Avannaani Ikinngutigiinneq

Kura skymning
Först i Gimo, sedan i Öregrund:
I novembermörkret tänds samtidigt
tusentals ljus över hela norden och
de baltiska länderna.
Biblioteksveckan samlar för nittonde
gången barn, unga och vuxna till världens
största högläsning.
Fri entré.
Gimo bibliotek 10 nov. 19.00
Öregrunds bibliotek 11 nov. 19.00

Tisdag 17 november 17.00
Föreläsning: Flytta hemifrån?

Författarbesök och skrivarverkstad:
David Ericsson - Vad skulle vi göra
om vi inte var rädda?
David Ericsson är författare och långtradarchaufför med starkt engagemang
för vägbibliotek. I kväll samtalar han med
utgångspunkt från boken ”Vad skulle vi
göra om vi inte var rädda?” Efterföljande
skrivarverkstad för den som vill.
Fri entré.
I samarbete med Kulturrådet, Folkbiblioteken i
Uppsala län och Länsbibiotek, Uppsala.

Gimo bibliotek
Tisdag 24 november 13.00
Sagostund för barn från 3 år.
Öregrunds bibliotek

Konsumentvägledare May Strandberg ger
tips om vad man bör tänka på när det är
dags att flytta hemifrån.
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Gimo bibliotek

Missa inte Ordfestivalen
7 - 25 oktober.
Se hela progremmet på
ordfestivalen.blogg.se

Lördag 28 november 14.00
Teater Pelikanen Lille Viggs äventyr

december
December månad
Roine Jansson, Österbybruk
Novemberutställningen med konstnären
och årets bruksare, Roine Jansson löper
vidare under december månad.
Österbybruks bibliotek
Till och med 7 december
Camilla Holewa

Viktor Rydbergs klassiska julsaga
i Teater Pelikans tappning.
I den lilla grå stugan på den snötäckta
heden sitter Lille Vigg med armbågarna
mot fönsterbrädan och tittar ut. Mor
Gertrud har gett sig iväg till byn för att
köpa några småsaker och det börjar bli
ensamt. Då syns något svart mot snön.
Det är en släde, förspänd med fyra hästar
och den åker inte på vägen, den flyger
och kommer närmare och närmare...
Från 4 år. Fri entré.
Biljetter bokas och hämtas på biblioteket.
Gimo bibliotek

Måleri och skulptur
Novemberutställningen fortsätter.
Alunda bibliotek

8 december - 8 januari
Vår Hökhuvudsresa

Också i november: Konsertkarusellen
Jord
Världsmusik från Tornedalen

Lördag 14 november 17.00
Finska föreningens lokal Österbybruk

Ta del av en reseskildring från senare
delen av 1800-talet, nedskriven 1915 av
fröken Gerda von Fiesen, yngsta barnet
till kyrkoherden i Hökhuvuds socken
Fredrik von Friesen.
Gimo bibliotek

30 november - 8 januari
Nina Brander Källman
Fåglar och drömmar

1 december - trettonhelgen
Adventsfönstern i Öregrund
10 års jubileum

Akrylmålningar

Konstnären finns på plats under
julmarknaden den 5 december.
Öregrunds bibliotek
December månad

Vi tänder ljus i mörkret och skapar
möjlighet till trevliga promenader
för gammal och ung i vårt vackra
Öregrund.Vi pyntar fönster som
får lysa ända fram till trettonhelgen.
Kartor finns på biblioteket.
Lördag 5 december
Adventsöppet i biblioteket under julmarknaden. Utställande konstnär finns
på plats.
Måndag 7 december
Författarbesök: Dan Thurfjell
Det gudlösa folket

Akvareller och akryl

Möt författaren
bakom den uppmärksammade
boken som
reder ut varför
svenskarna tror
på något men
inte just på Gud.
Professor David Thurfjell, Södertörns högskola.

Alunda bibliotek
Samutställning:
Lisbeth Wallin, Iréne Segersköld Lindén och Inger Lindström
Östhammars bibliotek

Tisdag 15 december 13.00
Sagostund för barn från 3 år.
Öregrunds bibliotek

Här hittar du oss

Bibliotekens
öppettider

Alunda
Marmavägen 12
telefon: 0173-858 70

Alunda
må, tis, fre10-13,14-17
onsdag16-20
torsdag14-17

biblioteket.alunda@osthammar.se

Gimo
Köpmangatan 2
telefon: 0173-867 75
biblioteket.gimo@osthammar.se

Gimo
mån, ons fre10-12, 13-16
tis 15-19
to 13-16

Öregrund
Rådhusgatan 8
telefon: 0173-865 50

Öregrund
mån, ons, fre 10-12, 13-16
tis o tors 16-19

biblioteket.oregrund@osthammar.se

Österbybruk
Dannemoravägen 5
telefon: 0173-856 30
biblioteket.osterby@osthammar.se

Östhammar
Prästgatan 1,
telefon: 0173-863 00
biblioteket.osthammar@osthammar.se

Österbybruk
mån, ons 16-19
tis,fred 9-16
to 14-16
Östhammar
mån, ons, tors: 11-13, 16-19
tis, fre 11-13 o. 14-17
lör 10-13

Varmt välkommen!
Obs! Julens öppettider finns på osthammar.se/bibliotek och anslaget
på biblioteken. Här uppdateras också löpande bibliotekens program.

