
 

Välkommen till Alva kultur, by 1D, mellan apoteket och centralhallen 

090-785 87 30 sjukhusbibliotek.umea@regionvasterbotten.se 

www.regionvasterbotten.se/alvakultur 

FACEBOOK & INSTAGRAM @alvakultur 

 

 
 

 

 

  

 

 

 alva kultur  galleri alva   november 

 

26 november  Ändå inte försvunnen  

12 00       Författarbesök: Lasse Berg  

Alva        Om förlusten av en dotter och konsten att överleva.      

Kultur       Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

   

        

        

 

 

13 november Män som spelar schack 
12 00                Författarbesök: Kent Lundholm 

Alva     Absurd humor blandas med allvar 

Kultur      i romanen som utspelar sig i Baklandet.  

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

    

 

 

4 och 12 november Konstvandring under Nus 

12 00     Konstnären Johannes Samuelsson guidar bland 

galleri     utvalda konstverk. Start på galleri Alva och så besöks 

Alva      konstverk av bland andra Ulla Viotti, Bill Olsson                                   

     Sture Meijer, Britta Kvarnbrink och Gerd Aurell 

Anmäl intresse till Alva kultur. Begränsat antal platser.  

  

 

 

 

 

4–8 november            På en psykiatrisk vårdavdelning 
Alva Kultur                     Åsa Liv Brändström - Utställning Psykeveckan 

 

5 november W  
12 00     Författarbesök: Steve Sem-Sandberg 
Alva     Utöver sitt författarskap även verksam som  

Kultur    litteraturkritiker i Dagens Nyheter.   

Nu högaktuell med kritikerrosad och Augustnominerad roman!       

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

 

 

 

18 november              Utdelning av konstklubbens medlemsblad 
 8 – 14                    Som medlem i konstklubben kan du idag hämta ditt medlemsblad 

Alva Kultur 

 22 november Vernissage: 

12 00              Utbrott eller Hoppsan, hur blev det så här? 

galleri     Britt-Lis Lindqvist        
Alva                   Broderade bilder och former. 

     Utställningen pågår 22 november – 17 december  
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Mitt liv som råtta av Joyce Carol Oates 

Violet Rue är yngst i familjen Kerrigan och hon ser upp till sina äldre 

bröder. I hennes familj håller man varandra om ryggen. Så när Violet 

råkar höra sina bröder prata om att de begått ett fruktansvärt brott, 

slits hon mellan att vara lojal med sin familj eller att berätta för en 

utomstående. 

Beslutet hon fattar kommer att tvinga henne att upptäcka 

sin egen identitet, bryta familjens förtrollning och efter lång 

tid i exil, återvända till ett förändrat liv. 

 

Jag vill sätta världen i rörelse: en biografi över Selma Lagerlöf av 

Anna-Karin Palm   

Här beskrivs ett fantastiskt konstnärskap men boken är mer än så. 

Här möter vi en sökande, tänkande, älskande människa med stort 

behov av frihet och djärva visioner.   

Ett kallt fall av Peter May 

Paris. Ett urgammalt mysterium. Det är midnatt, en man söker 

desperat efter fristad och flyr in i en kyrka. Nästa dag blir hans plötsliga 

försvinnande en riksnyhet i hela Frankrike.  

Testamente av Nina Wähä 

Testamente är Nina Wähäs tredje roman och liksom i debuten så 

handlar det om familjeband. Romanen kretsar kring en stor 

syskonskara, föräldrar och ett barndomshem. Här lyfts stora, såriga 

frågor om arv, skuld och gemenskap. Miljön är Tornedalen och 

tiden 1980-tal. 

Dyksommar av Sara Stridsberg. Bilder Sara Lundberg  

En dag är Zoes pappa bara borta. Hon får veta att han har blivit sjuk 

och måste vara kvar på det stora sjukhuset länge. När hon hälsar på 

tillsammans med sin mamma, säger han att han inte orkar med fler 

besök. Men Zoe fortsätter att åka dit ändå. Och i väntan på att pappan 

ska orka möter hon simmerskan Sabina, som blir hennes vän. 3 – 6 år. 

 
Män som spelar schack av Kent Lundholm 

Rulle Stenlund återvänder till Baklandet för att dö. Dit kommer 

man bara om man håller till vänster och kör tills vägen slutar. 

Med sig har han ett vackert schackspel och ett par liter flytande 

morfin. För att få tiden att gå börjar han att lära sina vänner 

spela schack. Värme, sympati och en stor portion humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändå inte försvunnen: om sorg, tröst och att vara människa av Lasse Berg 

Författaren Lasse Berg förlorade sin 34-åriga dotter Linda i en olycka. Nu har 

han skrivit en bok om kampen för att orka leva vidare. En personlig 

sorgeskildring, som också berättar om mänsklighetens överlevnadsstrategier. 
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