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 alva kultur  galleri alva   oktober 

16 oktober  Celia Dackenberg  

12 00          Lånat, sparat, ärvt & nytt:  

Alva  Småkoftor, fintröjor och annat stickat för barn 

Kultur  Små garnpaket finns att handla. Begränsat antal.  

                         Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

       
 

   

 

 

21 oktober  Mitt gröna band 

12 00  Kajsa Hedin berättar om en vandring från  

Alva   Grövelsjön till Treriksröset och visar bilder på     

Kultur  ett makalöst kulturlandskap. Tips som kan 

                      underlätta långa vandringar! 

                        Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

   

        

        

 

 25 oktober   Vernissage: Att förleda tankarna- en 
12 00    utställning om Robertsforsgruppens 

galleri           konstverk på Nus 

Alva    Johannes Samuelsson 
                       utställningen pågår 25 oktober – 19 november 

 

Oktober Utställning sexuell hälsa

           
 

14 oktober      Bemannat HBTQ-museum 

11 - 13                 Elfrida Bergman och Lidia Svensson 

Sjukhus       Visningar och insamling av queera 

parken                berättelse    

 

 

 

 

22 oktober    Konstklubbens medlemsblad 2019  
                          Till beskådande på Alva kultur 

31 oktober  Konstvandring under Nus 

12 00  Konstnären Johannes Samuelsson guidar bland 

Alva  utvalda konstverk. Promenaden börjar på galleri 

Kultur  Alva och så besöks konstverk av bland andra Ulla 

Viotti, Bill Olson, Sture Meijer, Britta Kvarnbrink och Gerd Aurell.     
  Anmäl intresse till Alva kultur. Begränsat antal platser.
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Sent på dagen av Tessa Hadley 

Alex, Christine, Lydia och Zach, har varit vänner sedan tjugoårsåldern, 

långt innan de blev två gifta par. Trettio år senare lever de båda paren 

ett stilla liv i London tills Zach dör av en hjärtinfarkt. Överraskande 

moment från det förflutna och i det pågående träder fram och ger oss 

en berättelse om medelklassens relationsproblem  

Den vita boken av Han Kang 

När Han Kang skrev den vita boken började hon lista saker som var 

vita: lindor, salt, snö, is, vitt hår, ris och vitt linne. En liten bok om 

världen före döden och hur vi vårdar våra själar.  

 

Det svarta trädet av Tana French 

Bästsäljande brittisk kriminalförfattare vars böcker har belönats med de 

största internationella priserna. Det svarta trädet är hennes senaste bok 

och sägs vara något av ett mästerverk  

 

Den rödaste rosen slår ut av Liv Strömquist 

Om kärlek och förälskelse. Måhända är kärlek ett slags själens 

spackel som fyller våra sprickor och håligheter. Håligheter som ser 

olika ut hos oss människor. Här möter vi träffsäkra illustrationer, 

humor och dagsaktuella tendenser  

Lånat sparat ärvt & nytt av Celia Dackenberg 

Omsorgsfull bok med värmande vantar, sockor, sköna yllebyxor, och 

busiga tröjor. Inspirationen hämtar Celia i alltifrån ett västerbottniskt 

fälltäcke till ett bortglömt favoritplagg på en vind. Resultatet blir kläder 

som kan bäras och älskas av barn i flera generationer. 

 

 

 

Gileads döttrar av Margaret Atwood 

Tjänarinnas berättelse gavs ut 1985. Romanen fick ett nytt liv 

genom den prisbelönade tv-serien The Handmaid's Tale med 

Elisabeth Moss i huvudrollen. Med Gileads döttrar kommer 

fortsättningen som utspelar sig femton år efter Tjänarinnans 

berättelse. Romanen utgår från tre andra kvinnor som berättar 

om sina liv i den kristna fundamentalistiska staten Gilead.  
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