
PROGRAM  28 AUG – 2 SEPT    2017

Måndag 28 augusti kl 10
Välkommen! Kommunhuset öppnar  
23 månaders väntan är över! Personalen i entréplanet 
tar emot i de nya lokalerna. Här kan du bland annat 
låna böcker, äta, fika, läsa tidskrifter, besöka försäk-
ringskassan, skatteverket och pensionsmyndigheten 
och se utställningar. Tips: Missa inte den nya barnhör-
nan och aktivitetsrummet Skogen i biblioteket!

Måndag 28 augusti kl 10-11
Konstvandring för barn med måleri och pyssel
Vi samlas i biblioteket och gör en vandring där vi letar 
upp konsten i kommunhuset. Sedan skapar vi egen 
konst! Konstpedagog Maria Norén guidar och håller 
workshop. 

Namntävling: Hjälp oss att döpa vår häst!  
Under invigningsveckan kan du upp till 15 år lämna 
förslag till Fågelsjöhästens namn. Fina priser utlovas. 

Måndag 28 augusti kl 12-13
Invigningstalare: 
Gunilla Kindstrand, kultur- och medieprofil och 
Lars Molin (M), kommunstyrelsens ordförande 
Musikunderhållning: Beata Bermuda

Ljusdals nya vardagsrum!
Det kom att ta två år innan entréplanet kunde tas i 
bruk efter branden. Nu öppnar nya möjligheter för 
att mötas i vårt kommunhus! Politiker, tjänstemän, 
representanter från bygg- och saneringsföretag och 
engagerade medborgare berättar om arbetet med 
huset. Hälsinglands Konstgille visar Nina Svenssons 
Tre minuter i elva i det nya utställningsutrymmet. Pre-
miärvisning av Ljusdals kommuns nya videokonstverk 
Lorem av Agneta Söderqvist, PJDC. 

Måndag 28 augusti kl 14.30
Beata Bermuda 
Med succé-turnéer i USA, Tyskland och Norden i baga-
get är Beata Bermuda ett av Sveriges mest intressanta 
band på folk- och popscenen just nu. Suggestiva skan-
dinaviska klanger och samhällsreflekterande texter 
skapas av tre röster och tre fioler - Linnea Aall Camp-
bell, Hanna Andersson och Samantha Ohlanders.  
 
Fri entré. 

Måndag 28 augusti kl 15-16
Vi ses på Riotorget!   
Ett pärlband av konstinvigningar blir det av konsten 
i och utanför huset. Vi startar vid skulpturgruppen 
Arenan - Sture Collins konstverk som efter 20 år nu är 
klart. Medverkar: konstnärerna Ida Björs, Jakob Holm-
berg, Sture Collin, Agneta Söderqvist, Nina Svensson 
samt Jonny Mill (LB), ordförande i samhällsutveck-
lingsutskottet, Marie Abrahamsson, konstansvarig i 
Ljusdals kommun med flera. 

Måndag 28 augusti kl 16-16.45 
Föreläsning: Anna Bronzoni Catellani - konservator 
Anna, som adlats i Italien för sina kunskaper inom 
konstrestaureringsområdet, har under två år arbetat 
med att sanera konsten i kommunhuset. Med stor 
kunskap och engagemang berättar hon om sitt och 
andras arbete med att ta hand föremålen och män-
niskors önskemål och behov på en plats som utsatts 
för brand, Ljusdalssalen. 

Fri entré.

Måndag 28 augusti kl 17-18
Ljusdal- Sverige - Världen! 
Omvärldsspaning. Vi får de allra senaste nyheterna 
från några aktuella projekt; Konst Händer Gärdeåsen, 
där statens konstråd arbetar med de boende på områ-
det. Lena From, statens konstråd med flera. The White 
Moose Project ; street art  i  10 kommuner i Värmland. 
Grundarna av Artscape, Tor Hedendahl och Daniel 
Wakeham, som ligger bakom Skandinaviens största 
street art-festivaler, och Charlie Granberg, initiativ-
tagare till Ljusdal – världens största konstutställning, 
berättar om konsten som pryder väggar, gator och 
soptunnor.

Tisdag 29 augusti kl 9.30-16 
Tema Utveckling! 
En dag med smakprov på olika delar av utvecklingsfrå-
gor i vår kommun.

Värdar för dagen är verksamheterna: Gata/Park, Miljö, 
Fritidsgårdarna, Städ, Räddning, Plan & Bygg 

Minimässa: I Ljusdalssalen dukar vi upp med beman-
nade utställningar med en rad intressant information; 
hyreshus på Molinsgatan, flödesdiagram - Varför en 
detaljplan tar tid, lediga tomter, tillgänglighetssaker, 
LIS-planen, FöP Ljusdal, enskilda avlopp, hälsoskydd 
skolor, företagsinfo, trafikkunskap, brandskyddsinfo, 
fiskevårdsplan mm. Kom, titta och fråga gärna! 

Plantbytardag! Gör världen lite grönare och skönare! 
Ljusdals trädgårdsförening i samarbete med Gata/Park 
arrangerar en plantbytardag på Riotorget. Eventuella 
intäkter går till välgörenhet.  

Visningar: Kom och titta på maskinerna och utrust-
ningen vi använder i verksamheterna! 
Vi har visning av brandbil, traktor, städmaskiner och 
olika mätinstrument, på Riotorget och innetorget.

Tisdag 29 augusti kl 10-11
Konstvandring för barn med ordpyssel 
Vi tittar på konst och samlar bokstäver som vi sedan 
använder. Samling i aktivitetsrummet Skogen, bib-
lioteket. Konstpedagog Maria Norén leder vandring 
och workshop.

Tisdag 29 augusti kl 10-15:20
Rullande korta föreläsningar i Tallåsenrummet 

Hjärt- och lungräddning (HLR), 20 min,  
kl 10.00  och kl 15.00, Räddningstjänsten.

Fiskeplan, 15 min 
kl 11.00  och  kl 14 .00, Miljö. 

Bygglov och strandskydd, 10 min 
kl 11:30 och kl 14.30, Plan och Bygg.  
 
 
Tisdag 29 augusti kl 12–13
Lunchmusik med sommarens gårdsmusikanter 
från Stenegård 

 
Tisdag 29 augusti kl 16-21
Det hvar på tiden
Kulturhistorisk vattenfestival i Signeulparken!   
Vattentornet fyller hundra år. Det firas med en 
kvällsfestival. Se separat program för 
 programpunkter.   
 
Arr. Oberoende kommittén för Ljusdals  
Municipalsamhälles framåtskridande

 
Onsdag 30 augusti 
Tema Demokrati! 
Värdar: verksamheterna på plan 5, KS, KF

Onsdag 30 augusti kl 10-11     
Babybokprat – sagostund för de minsta 0-1 år i 
aktivitetsrummet Skogen, biblioteket.

Onsdag 30 augusti kl 10 och 15.30
Öppet arkiv
Häng med på en rundvandring i kommunarkivet 
med handlingar från 1600-talet och framåt. Samling 
vid receptionsdisken i Kommunhuset.

Onsdag 30 augusti kl 12.30
Mellan två stolar
Samtal ”mellan två stolar” i restaurangen. Möt 
veteraner som kommunfullmäktiges ordförande 
Björn Brink (C) som minns hur det gick till när det nu 
30-åriga kommunhuset blev till och togs i bruk.
 
Onsdag 30 augusti kl 13-14
Morgondagens makthavare
På vilket sätt vill unga engagera sig och vara delak-
tiga? I Ljusdalssalen föreläser Erik Amnå, professor 
i statskunskap vid Örebro universitet, om unga som 
aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Erik 
Amnå är en av Sveriges främsta forskare om unga i 
samhället och fick 2016 utmärkelsen ”Guldmedalj 
för medborgerliga förtjänster” av Kungliga sällskapet 
Pro Patria. 

Begränsat antal åhörare. Föranmälan krävs per  
e-post till par.jonsson@ljusdal.se - först till kvarn…

Onsdag 30 augusti kl 17-17.45
Ljusdal i ord och bild – en skioptikonföreläsning om 
hembygden av (och med) Helmer Rehnström   

”Några bilder från vår hembygd, och dess omnejd, 
ville jag nu visa de ungdomar som ej voro med för 
drygt 100 år sedan, då denna serie föredrogs på ett 
av Godtemplar-logens anordnat hembygdsmöte”  

Härmed ger Ljusdalbygdens museum – i samarbete 
med Rehnströms Fotografiska AB – gamla och unga 
ljusdalsbor den unika chansen att åter uppleva 
Helmer Rehnströms klassiska föredrag ”Ljusdal i 
ord och bild”, vilket han själv gav vid några tillfäl-
len på 1900-1910-talen, och första gången 1907. 
Föreläsningen består av en serie bilder som visas på 
skioptikon, beskrivna med Helmers egna ord.”

Arr. Ljusdalsbygdens museum

Onsdag 30 augusti kl 19 – 20.45
Folkteatern: Projekt: Mamma 
av och med Alexandra Ehn Zetterberg.  
I Projekt: Mamma undersöker Alexandra genom sin 
mormors dagböcker en fantastisk berättelse från sin 
egen barndom. En historia som visar sig vara full av 
toppar och dalar, av hemligheter, humor, olika plat-
ser, livslögner, längtan, familj, försoning, förgänglig-
het, och sann kärlek. Alexandra har för sin föreställ-
ning belönats med Gefle Dagblads kulturpris 2016. 
 
Biljettpris inklusive fika: Vuxen 50:-  
Ungdom upp till 26 år : 25:- 
Förköp: Ericsson Bokhandel alternativt på plats en 
timme innan föreställningens början. Begränsat 
antal platser. Arr. Ljusdals Riksteaterförening

      Återinvigning och 30-årsjubileum 
                        Kommunhuset Ljusdal 
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Torsdag 31 augusti
Tema: Framtiden!  
Värdar Utbildningsförvaltningen och Slottehubben 

Torsdag 31 augusti kl 9-18
Graffiti utomhus
Soptunnemålning/folkrörelse. Ta med din egen sop-
tunna. Workshop på Riotorget med Charlie Granberg.

 

Torsdag 31 augusti kl 9.30-10.30
Dokumentären i Loos m fl
Filmvisning från vårens dokumentärfilmskurser med 
Lars Lyrenfeldt, aktivitetsrummet Skogen, biblioteket. 

Torsdag 31 augusti kl 12-13
Lunchkonsert med Musikskolans Lärarband 

Torsdag 31 augusti kl 12.15-12.45
Tekniskt basår – miniseminarium 
Studerande, lärare, rektor och projektledare berättar 
om utvecklingsarbetet med TBiS och visar i praktiken 
hur dagens digitala lärande kan gå till 

Tekniskt basår i samverkan/TBiS, ett utvecklingspro-
jekt och samarbete mellan Högskolan i Gävle och 
länets kommuner, presenterar sitt samverkansarbete 
under dagen. Från hösten 2017 ges Tekniskt basår, 
förutom på campus i Gävle, på fyra studieorter,  
Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.  
Projektledare Vibeke Sjögren.

Torsdag 31 augusti kl 16-17
Utdelning av EstradLjusdals ungdomsstipendie
Pristagare: Nino Hellman, dansare 
Dansuppträdanden barngrupp, The Unit, Samantha 
Olanders, folkmusiker 

Torsdag 31 augusti kl 19
Författarbesök: Viveka Sjögren
Om att läsa och att skriva. En inspiration fram till det 
skrivna ordet. Viveka har bland annat belönats med 
Elsa Beskowplaketten och nominerats till Augustpri-
set. Hon är verksam som författare, illustratör, lärare, 
skrivpedagog, ordförande, projektledare.  
 
Fri entré.

Fredag 1 september
Tema: Människan!  
Värd: Omsorgsförvaltningen

Minimässa på innetorget
Försäljning från Dagligverksamheten, smakprov 
från Kostenheten, Vård- och omsorgsprogrammet, 
Demensförbundet, Röda Korset, Kvinnojouren Viljan, 
Anhörigstöd.

Fredag 1 september kl 11 och kl 14
Prova på Rollatorgympa!  
Rörelser till musik. 

Fredag 1 september kl 12.15-13
Lunchkonsert med Musikskolans Lärarband

Fredag 1 september kl 13 och 15
Föreläsning: Anna-Lena Blixth - om demenssjukdo-
mar

Fredag 1 september kl 14-16
Afterdagis med pyssel
Drop in. Russin och majskrokar. Aktivitetsrummet 
Skogen i biblioteket.

Fredag 1 september kl 14.30 
Mellan två stolar – Lars Berman, filmare
Samtal med Lars Berman om inspelningarna av hans 
filmserie Hälsingar och hans möte med människorna i 
vår bygd.

Fredag 1 september kl 15-16
Konstvandring  
Samling på Riotorget. Marie Abrahamsson berättar 
om konsten i och utanför kommunhuset.

Fredag 1 september kl  16.30-18
Lillstickans orkester
Fredagsfika med dans . 

Fri entré.

Lördag 2 september kl 10 - 16
Familjelördag! 
Konstvandringar för barn och vuxna 
Rullande under dagen. Drop in.  
 
Fri entré hela dagen. 

Lördag 2 september kl 10
Sagostund med kalastema!
Aktivitetsrummet Skogen i biblioteket.

Lördag 2 september kl 10 och kl 12
Magiföreställning med Adrian Vela 
 
 
 
 

Lördag 2 september kl 11 och 13 och 15
Cirkusshow med Cirkus Roman

Lördag 2 september kl 14.30-15
Familjekonsert: Stockholm Chamber Brass
Arr. Musik i Ljusdal, Kulturutveckling Gävleborg, 
Ljusdals kommun kultur

Lördag 2 september kl 16.30
Stockholm Chamber Brass  
hyllade och meriterade Stockholm Chamber Brass (SCB) är 
en av de ledande brassensemblerna i världen. Tillsammans 
står de bakom beställningen av över fyrtio kompositioner 
och många av deras verk har gått vidare till att bli de mest 
spelade originalverken för brasskvintett. Deras program 
är vitt och brett och spänner från Bellman och Mozart till 
Stravinskij, Evald och - en tonsatt William Shakespeare. 

Biljettpris: 160 kr medlem : 120 kr, under 20 fri entré.
Arr. Musik i Ljusdal 

Viveka Sjögren - Författare

Öppettider i Kommunhuset
Kommunens reception:
Mån-fred kl 8.00-16.30  lunchstängt 12.00 - 13.00

Biblioteket:
Mån kl 10.00 - 19.00  -  självbetjäning från kl 8.30 (ej v 35)
Tis-Fre kl 10.00 -18.00  - självbetjäning från kl 8.30
Lör kl 10.00 - 14.00  

Tompas Mat:
Mån kl 8.00  - 19.00
Tis-Fre kl 8.00 - 18.00
Lör kl 10.00 - 14.00

Soptunna målad av Charlie Granberg
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Cirkusshow med Cirkus Roman

”Konst skall vara 
som en sträng mellan

 jord och himmel” 
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