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 alva kultur  galleri alva   januari 

 

10 januari   Vernissage   
12 00             Ida Rödén 

Galleri Sepiakrabban, märlor och murklor – 

Alva Jonas Falcks egenartade iakttagelser         

 
utställningen pågår 10 januari – 4 februari 

 

16 januari        Kvar   
12 00                  Britta Stenberg  

Alva       HBO:s teveserie ”Chernobyl” har  

kultur        återuppväckt intresset för tidernas största 

kärnkraftsolycka. I litteraturens form har Britta Stenberg skildrat 

vad som hände en av dem som stannade kvar i de evakuerade 

områdena kring kärnkraftverket i Tjernobyl.        

         
Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

21 januari Sashiko - med inspiration från  

12–15 Japan, som lagning och  

Alva  dekoration  
kultur                 

Prova på den japanska broderitekniken Sashiko. Från 

början användes tekniken till att laga trasiga kläder och 

numera också som ett konstnärligt uttryck. Ta gärna med 

något du vill laga eller förstärka, men det finns material på 

plats också.  

 

Workshop med drop-in. Workshopledare Kristina 

Ersviken, Länshemslöjdskonsulent i textilslöjd     
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Det skrivs alldeles för få dikter om dig av Kurt Levlin 

Vackra ord som visar oss vardagens betydelse.  

En diktsamling att hålla sig fast i. 

Mjukaste dagen.  

Det var en av de mjukare dagarna. 

Snöflingorna höll sina säkerhetsavstånd… 

Osebol av Marit Kapla 

Vinnare av Augustpriset 2019 årets skönlitterära bok 
Det ska jag tala om för dig 

att mitt liv har varit som Värmland. 

Berg och dalar. 

Det har gått upp och ner. 

Roger och Rebecka av Karin Alfredsson 

Nu kommer fortsättningen på boken om Vajlett och Rut. 

Den blev så kort, Vajletts och Ruts gnistrande tid tillsammans. 

Sedan Roger kom måste hemligheten behållas. Annars kan Rut 

förlora sonen och Vajlett sitt arbete. Vajlett funderar på att flytta, 

glömma Rut och de förbjudna känslorna och bli en alldeles 

vanlig ogift skolfröken igen. Tills en maskeradfest får henne att 

förstå att vägen tillbaka är stängd.      
 

 

Främlingen av Elly Griffiths 

Utsedd till årets bästa kriminalroman av The Times!  

Clare Cassidy är i teorin inte främmande för mord. Hon undervisar i 

litteratur, med skräckförfattaren R.M. Holland som specialintresse. En 

gång om året håller hon en kurs där studenter djupdyker i det 

mörka, sällsamma författarskapet. Så hittas Clares kollega död. Intill 

offret hittas en lapp med en rad av R.M. Holland.  

Klubben av Matilda Gustavsson 

Han hade omgetts av rykten om övergrepp – den välkände 

kulturprofilen vars prestigefulla klubb drog till sig medlemmar ur 

Svenska Akademien. I november 2017 publicerades journalisten 

Matilda Gustavssons ett reportage om kulturprofilen i Dagens Nyheter, 

där arton kvinnor vittnade om våldtäkter, hot och trakasserier. Det 

inledde en händelsekedja som skulle få en av världens mest anrika 

kulturinstitutioner att krackelera inför öppen ridå.  
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