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:: Alva  sommarBREV:: 

 alva kultur  galleri alva   juni - augusti 

   
 

:: Alva  sommarBREV:: 
 

14 juni Vernissage  
12 00 Konstklubbens medlemsblad 

galleri - en odyssé över 20 år  

Alva utställningen pågår 14 juni – 27 augusti 

   

 

 

14 juni Om landskap, kroppar och berättelser 

12 00 Ivar Tornéus, konstvetare och uppskattad  

Alva föreläsare presenterar några av de 

Kultur umeåbaserade konstnärer som varit med och 

utformat Umeå konstklubbs medlemsblad inom 

Region Västerbotten 

Arr: Alva kultur och Konstklubben Umeå 

   

        

        

 

 

 

Sommarlån på böcker  

10 juni – 12 augusti 

Sommarstängt 
Vecka 30 och 31 

 

 

30 augusti Vernissage 

12 00  Christina Olivecrona 

galleri 

Alva utställningen pågår 30 augusti– 24 september 
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Lyktsken av Michael Ondaatje 

Författaren till Den engelska patienten har nu skrivit ett stillsamt 

mästerverk och en elegant thriller med magnetisk dragningskraft.  

I London efter krigsslutet blir tonåringarna Nathaniel och Rachel 

övergivna av sina föräldrar, som i all hast måste lämna staden. Ansvaret 

för att ta hand om syskonen faller på en man de aldrig tidigare träffat. 

Han kallas Nattfjärilen och framstår omedelbart som en synnerligen 

olämplig beskyddare av två ungdomar.  

Systerklockorna av Lars Mytting 

Så länge folk kan minnas har Systerklockorna ringt över bygden med 

en klang så kraftfull att klockaren blev döv efter bara tre mässor. 

Klockorna göts till minne av tvillingflickorna Halfrid och Gunhild vars 

bildvävnader sägs sia om framtiden. 1879 flyttar en ny präst in i 

prästgården där nittonåriga Astrid tjänar. Från Tyskland kommer 

samtidigt en främmande man med storslagna planer.   

 

 

 

Svikaren av Paul Beatty 

Man Booker Prize 

Berättaren i Svikaren står åtalad för att i Los Angeles-stadsdelen 

Dickens försökt återinföra rassegregationen på det lokala gymnasiet 

och slaveriet på sin lilla odling av vattenmeloner och marijuana. 

Detta för att återuppbygga en stad som raserats av knarkhandel, 

föroreningar och våld så till den grad att inte ens Tjernobyl eller 

Kinshasa vill bli Dickens vänort.  

 

Handbok i inredning och styling av Frida Ramstedt  

Här presenteras en verktygslåda av tankeredskap som hjälper dig att 

se på inredning och styling med nya ögon, så att du skapa ett hem 

som just du trivs i. Den här inredningsboken innehåller inga glossiga 

foton på stylade miljöer. Den bjuder istället på pedagogiska 

förklaringar, i text och tecknade illustrationer, av stylisternas hemliga 

knep och grundläggande tumregler som alla kan ha glädje och 

nytta av, oavsett stil och smak.  

 

En cirkel av sten av Elly Griffiths 

I elfte boken om rättsarkeologen Ruth Galloway så hemsöks hon 

och kommissarie Harry Nelson av ett spöke från det förflutna. 

Samtidigt är deras gemensamma framtid osäkrare än någonsin, 

med tanke på att Nelsons fru ska föda barn när som helst. Nelson 

har fått en rad hotfulla brev. De är anonyma men påminner om 

brev han fick för länge sedan.  
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