Fira världsbokdagen 23 april.
Kafé Braheparken
Minnen från ett öde landskap.
Kafé Braheparken
Revolten Rörelsen Refused. Kafé
Braheparken
Utställning. Tändsticksmuseet
Moving Art Project. Trädgårdsgatan 7
KDN-stjärnan. Hoppets torg
Scouthajk. Rådhusparken
Thrillerquiz. Pique Nique
Kulturskolan Danslinjen. Hoppets torg
Flashmob i dans och konst. Östra Storgatan
Guidad visning Moving Art Project,
Trädgårdsgatan 7
Orgelkonsert för små och stora barn.
Sofiakyrkan
Performance/videokonst. Tändsticksmuseet
Prova-på i de öppna verkstäderna.
Kulturhuset
Kolla in Öppna repan. Kulturhuset
Studiofotografering. Kulturhuset
Spänning i luften. Galleri Tegel
Repafestival. Kulturhuset
Laddat på Pescadores. Restaurang
Pescadores
Den blåa galaxyn. La Locanda
Spelhelg på G&B. Kulturhuset
Graceful mind. Hoppets torg
Bli lyrisk av sopplyrik till lyrisk soppa. Kafé
Braheparken
Flashmob i dans och konst. Atollen
Flashmob i dans och konst. Tändstickstorget
Studio in Motion. Hoppets torg
Dansuppvisning. Bauers Brygga
Grande Royale Unplugged. Utanför
JC-butiken
Författarsamtal Nina Hemmingsson.
Österängens Konsthall
Sagor och sägner. Finrummet

13–19

Säsongsöppning. Norrahammars Industri& Bygdemuseum
Från stock till sticka. Tändsticksmuseet
Kyrkans skatter. Kristine kyrka
Besök bokbussen. Tändstickstorget
Spela spel med biblioteket. Tändstickstorget
Bokbytardag. Tändstickstorget
Besök Skulpturskolan. Skulpturskolan
Det mystiska Indien. Galleri Angel
Oliva Hallberg. Hoppets torg
Bokbingo. Tändstickstorget
Vernissage fyra utställningar. Norrahammars
Industri- & Bygdemuseum
Klubb Karibien. Hoppets torg
Zen-doodle för att varva ner. Österängens
Konsthall
Guidad visning Moving Art Project,
Trädgårdsgatan 7
Prova på-målning. Galleri Angel
Vårens konstutställning. Folkuniversitetet
Catalina Blue. Hoppets torg
Litteraturspelet. Tändstickstorget
Alex o Jocke. Hoppets torg
ATR-festivalpjäs: Vasilisa och den vackra
Baba Jaga. Lillstickan
Performance/videokonst. Tändsticksmuseet
Visning av falsk konst. Gamla polishuset
Knegarn. Hoppets torg
Dans till världsmusik. Kulturhuset
Kyrkans spöken. Kristine kyrka
Grismanifestet. Jönköpings Teater
Skymningskarnevalen. Tändsticksgränd 4
Lägerbålen tänds. Rådhusparken
Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Voguing Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Visning av falsk konst. Gamla polishuset
Klubb Karibien – Dance kidz. Kulturhuset
Kyrkans spöken. Kristine kyrka
Orörd museivilla. Rosenborg
Klubb Karibien – Let's dance. Kulturhuset
Kammarjazz i folkton. Sofiakyrkan
Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Kyrkans spöken. Kristine kyrka
Prova på Lindy Hop. Östra Storgatan 39 B
Poetry Slam länsfinal. Kulturhuset
The Broccoli Tree Pop Up. Finakademien
Frigivande bildkonst. Kulturhuset
Voguing Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

Danceoke Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
21.30–22

Eldshow. Tändstickstorget
Teaterspöken – finns de? Jönköpings Teater
21–02
21–21.15
20.30–21

Rövsvett, The Bristles, Crude SS och
Krimtänk. Kulturhuset
Poetry Slam-finalens efterfest. Sofiehof
Underjord
Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Teaterspöken – finns de? Jönköpings Teater
Eldshow. Tändstickstorget
Författarsamtal Carl-Johan Vallgren.
Lillstickan
20–24
20–20.30
20–20.15
20
20
19.30–21
19.30–20
19–23
19–20
19–20
19–19.15
19

Dans till SwingDJ. Östra Storgatan 39 B
Dansa tills klackarna brinner. Kulturhuset
The Forgotten – en musikalisk resa. Kafé
Braheparken
Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Konsert Bhean Bheag. Kristine kyrka
Visning av falsk konst. Gamla polishuset
Vandra i neon. Stadsbiblioteket
Teaterspöken – finns de? Jönköpings Teater
Erikshjälpen Ungdomsgala. Kungsporten
Performance/videokonst. Tändsticksmuseet
Dans till jazzband. Östra Storgatan 39 B
Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4
Klackar och kastanjetter. Kulturhuset
18.30

Visning av falsk konst. Gamla polishuset

18.30–18.45 Danceoke Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

20–24

20.10–21.50 Världens kanske första novellvandring.
Järnvägsstationen

20.15

20.20–20.25 Voguing Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

20.30

20.30–20.45 Danceoke Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

21–sent

21.20–21.25 Voguing Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

21.30–21.45 Danceoke Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

22.15

22.20–22.25 Voguing Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

22.30–22.45 Nycirkus Skymningskarnevalen.
Tändsticksgränd 4

23–23.15

Föranmälan på tel 070-644 19 41 tor 21/4 12–14 och fre 22/4 18–20.

Människor har i alla tider lurat varandra och konst har i hög grad
varit och är fortfarande föremål för bedrägerier. Polisens samling
i Jönköping innehåller cirka 120 verk och är en av Europas större
samlingar. Kanske är alla falska, kanske inte...
Arr: Polismyndigheten i Jönköping

facebook.com/poetryslamjkpg

Se – och hör – tävlande från flera av länets orter
göra upp om det omöjliga: att tävla i poesi!
I detta drabbande mästerskap i estradpoesi
avgörs vem som blir ”Jönköpings läns Poetry
Slam-mästare 2016” och vilka vi skickar till SM
i Uppsala.
eMc är Matiss Silins. Tidigare år har han varit
Jönköpingslagets coach under SM. Gästpoet är
Tina Huynh från Jönköping, nuvarande Poetry
Slam-mästare i Jönköpings län. Tinas genomtänkta texter och kvicka
rim berör politik, hennes personliga nedoch uppgångar och inte minst berörs du
som lyssnar.
Musikakt är Lunar Springs (Jkpg) som
nyligen släppte sin andra EP ”Music For
Prisoners”. Låtarna kom till efter en kreativ
svacka, med en gammal laptop och en
billig gitarr hemma i köket.
Arr: Poetry Slam JKPG

Carl-Johan Vallgren är författare och
musiker. Han har skrivit en rad romaner
och noveller, och för sin mest kända bok ”Den vidunderliga kärlekens
historia” fick han Augustpriset 2002. Nu gästar han KulturDagNatt för
att berätta om sin nya deckarserie om Danny Katz. Han skriver den
under namnet Lucifer. Serien, som utspelar sig på 70-talet, består än
så länge av böckerna ”Skuggpojken” och ”Svinen”.
Arr: Jönköpings stadsbibliotek

bibliotek.jonkoping.se

20.15 | Västra storgatan 34, Jönköping

Författarsamtal
Carl-Johan Vallgren

Lillstickan

15.30 | 17 | 18.30 | 20 | Vallgatan 7–9, ingång innergården

18–20 | Svavelsticksgränd 7–9, Teaterbion

Kom och testa på den härliga och fartfyllda pardansen Lindy Hop!
Kvällen börjar med en gratis prova-på-kurs. Därefter blir det dans till
jazzbandet Norra GötaBand och våra SwingDJs. Inom Lindy Hop är
det fritt fram att själv välja om du vill föra eller följa. Du kan komma
med eller utan danspartner och ingen tidigare dansvana krävs. Ta
också med egna skor som passar för inomhusbruk, exempelvis skor
med skinn-/mockasula eller vanliga gymnastikskor. Vi håller dörrarna
öppna fram till midnatt och lovar jazziga toner och mysig stämning.
Arr: Lindy Hop Jönköping

korta.nu/LindyHop_KDN16

18–19 Prova-på-kurs i Lindy Hop
19–20 Dans till jazzbandet Norra GötaBand
20–24 Dans till SwingDJ
Prova på-kurs: fri entré. Dans: 100:– (70:– för studenter och medlemmar i
föreningen Lindy Hop Jönköping)

Lindy Hop

Östra Storgatan 39 B,
Hantverksföreningens lokaler

Många är historierna om teaterspöken. Sanning eller inte? Följ
med på en vandring in i teaterns magiska värld och bestäm själv.
Vi avslutar med en scen ur vår mysrysare – ”Monstret i väggen”.
Från 10 år. Max 16 deltagare per gång.
Arr: Teateri

teateri.se

19.30–20 | 20.30–21 | 21.30–22 | Hovrättstorget

Teaterspöken – finns de?

Jönköpings Teater

Låt tankarna sväva iväg över
takåsarna, med spökberättelser och
skrönor från både Jönköping och
andra platser. Gunilla Tufvesson
berättar, roar – och oroar – uppe
i tornrummet på Kristine kyrka.
Visningen pågår ca 40 min och det
finns plats för max 20 deltagare per
gång.
Arr: Svenska kyrkan Jönköping

svenskakyrkanjonkoping.se

16 | 17 | 18 | Östra storgatan 43

Kyrkans spöken

Kristine kyrka

Följ med på en nostalgisk promenad genom centrala Jönköping. Vi
lyfter blicken uppåt till neonskyltarna på stadens fasader. Skyltarna
kan idag betraktas som en del av det urbana kulturarvet. Vi tittar
på neonskyltar med olika tiders design och får veta mer om deras
historia. Ciceron: Antikvarie Agneta Åsgrim-Berlin.
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun

jonkoping.se

19.30–21 (ca) | Dag Hammarskjölds plats 1

Vandra i neon

Stadsbiblioteket

Kommer du ihåg hur det lät när hajen anföll? Eller vad den osnälla
farbrorn med hockeymask hette? Testa dina kunskaper om spännande
film i vårt thrillerquiz kl 12 (fast på dagen, 12 på natten hade varit FÖR
spännande).
Arr: Restaurang Pique Nique

piquenique.se

12 | Klostergatan 15

Thrillerquiz

Pique Nique

Ballongen visar att aktiviteten är särskilt riktad till barn upp till 12 år.

Sveriges största turnerande konstutställning är nu i Jönköping! 102 av
landets främsta konstnärer visar 185 verk inom måleri, foto, film, textil,
skulptur och mycket mer! Kom och låt dig utmanas och inspireras
av fantastisk konst från hela Sverige. Kostnadsfria guidade visningar
kommer att anordnas för barn och vuxna kl 12 och kl 14. Begränsat
antal platser, anmäl dig i entrén.
Arr: Moving Art Project

movingartproject.se

11–24 | Trädgårdsgatan 7, f d Systembolaget
12 | 14 Guidade visningar för barn och familjer
Entré: 30 kr (15 kr för barn under 12)

Moving Art Project

Trädgårdsgatan 7

Visning av falsk konst

Länsfinal i Poetry Slam

Kulturhuset

Arr: Jönköpings kommun och JONK! Internationell scenkonst,
i samarbete med Maaike Muis Producties (NL)

ÖFA-kollektivet bjuder upp till Danceoke. Som karaoke, fast man dansar
i grupp istället för att sjunga ensam.

18.30 | 20.30 | 21.30 | 23

Voguing är dansstilen som får dig att minnas att djävulen bär high
fashion. Med voguingmästaren Louie Indriana.

16.50 | 18.20 | 20.20 | 21.20 | 22.20

100% cirkus med vänner är Julien Auger, Sade Kamppila, Viivi Roiha
och Mikkel Hobitz Filtenborg. Dessa gravitationstrotsare kommer att
svinga, hänga, klättra och klänga. Ibland med bara sitt eget hår som
säkerhetslina.

16.30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.30

Ljuskonst. Phosforos Ljusdesign skapar ett landskap du bara kanske
vågar beträda.

16–24

Gamla polishuset

Först är det tomt. Sen dyker den upp. Karnevalen som rör sig i utrymmet mitt emellan ljus och mörker.
Nästa dag är den borta. Och människorna som kan göra omänskliga saker med sina kroppar, beatsen,
svetten, konsten som växer fram och tar nya skepnader inför dina ögon, den elektriska känslan som
byggs upp inför ett åskväder. Allt det är också borta. Kvar finns bara en öde industrilokal.

Skymningskarnevalen

Timme för timme.

13–14.30
13–15
13–16
13–16
13–16
13–16
13–19
13.15
13.30
13.30

13.50
14

14

14–19
14–19
14.15
14.30
14.45
14.45–15.30

15–16
15.30
15.30
15.30–16.15
16–16.40
16–17.30
16–24
16.15
16.30–16.45

16.50–16.55

17
17–17.30
17–17.40
17–18
17.30–18
18
18–18.15

18–18.40
18–19
18–20
18–21
18–22
18.20–18.25

30 konstnärer som snabbskissar, tecknar kroki, drejar och livemålar.
Konstutställning och bildspel.

11–21

11–21

11–21

11–21
11–24
11.30
11–sent
12
12
12
12

12–12.30

12–13
12–15

12–15
12–15
12–16
12–18
12–23

12–24
12–24
12.15
12.30

12.30
13
13
13
13

13

13

16–24

Smålands största loppis. Kulturhuset
ATR-festivalpjäs: Ljusglimten. Lillstickan
Workshop akvarellmålning. Sensus
studieförbund
Melodikrysset. Pique Nique
Girls Allowed. Hoppets torg
Besök bokbussen. Hamnkanalen
Jönköping Hall of Fame. Pique Nique
Takmålning från mitten av 1700-talet. KOiJ
Konsthantverk
Utställning, sagor och berättelser. Finrummet
Tavlor och keramik. Cajo keramik
Prova drejning. Cajo keramik
Flamenco på akustisk gitarr. Hoppets torg
Grande Royale Unplugged.
Utanför JC-butiken
Sagor och sägner. Finrummet
ATR-festivalpjäs: En drömsaga. Lillstickan
Elite Stora Hotellet igår och idag. Elite Stora
Hotellet
Byt leksaker med Retoy! Kulturhuset
Kokboksbyte. Rekohörnan
Normstorm. Jönköpings läns museum
Ungdomens vårsalong. Jönköpings läns
museum
Verkstad på temat Mellanrum. Jönköpings
läns museum
Sagogarderoben. Jönköpings läns museum
Skogen, djuren, människorna och jag.
Österängens Konsthall
Konstutställning och hantverk. Smedbyn
Fria händer. Smedbyn
Galleri Smedbyn. Smedbyn
Åtta penseldrag. Smedbyn
Seven Houses. Smedbyn
BALL-UP art. Konstnärshuset Svavel
LandArt – workshop i naturmaterial.
Konstnärshuset Svavel
Vem kan mest om Shakespeare?
Kafé Braheparken

Här ser du hela KulturDagNatts program timme för timme.
Vänd, så hittar du mer information om alla programpunkter.

8–13
9–9.30
9–16

10
10
10–12
10–13.30
10–16

10–18
10–21
10–21
11
11

11
11–11.30
11–12.15

11–14
11–15
11–15
11–15

11–15

11–15
11–16

11–16
11–16
11–17
11–18
11–18
11–21
11–21

11–21

Tändsticksområdet

Den 23 april 2016 är i sanning en kulturens
dag. Det är på dagen 400 år sedan William
Shakespeare dog, det är Världsbokdagen och
Jönköpings kulturliv exploderar i ett fyrverkeri av
konst och kultur. Kom och fira!

Du vet hur det känns, hur det uppträder; som
pirr i magen, kanske lite nervositet, möjligen
känns det lite läskigt. Som dramatik eller som
ett löfte om att något ligger i luften. Elektriska
krafter och spänningar mellan människor. Årets
tema är spänning.

KulturDagNatt
är tillbaka!

Med eld, pumpande musik, pyroteknik och eldeffekter, skapar
IGNITED – Fireduo en eldshow utöver det vanliga. Nämnde vi eld?
Det blir ELD och SHOW! Ja, en ELDSHOW bortom fantasier och
föreställningar, faktiskt.
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun

ignited.se

20.30 | 22.15

Eldshow

Tändstickstorget

De låga husen på ömse sidor om Smedbygatan byggdes i mitten av
1700-talet för de smeder, som där hade sin ”manufaktur”. De forna
lägenheterna är nu ateljéer och butiker för konsthantverkare och
konstnärer inom ett flertal områden. Här samverkar ett 25-tal aktörer
för att levandegöra den historiska miljön.

smedbyn.se

11–17 | Smedbyn

Konst och hantverk i
kulturhistorisk miljö

Smedbyn, Huskvarna

Ta med leksaker du inte leker med längre och byt mot roligare. Kul för
både barn och miljö, och dessutom gratis!
Arr: Jönköpings kommun, Retoy i samarbete med Kulturhuset i
Jönköping

retoy.se | jonkoping.se

11–14 | Svavelsticksgränd 7–9, Studion

Byt leksaker med Retoy

Kulturhuset

Nina Hemmingsson är en av Sveriges främsta serietecknare. Hon är
bland annat känd för sina ”enrutingar” som kan ses som kommentarer
till samhällsdebatten. Hennes bilder brukar beskrivas som svartsynta
och humoristiska och har gjort henne till
något av en feministisk ikon – trots att
bilderna snarare blottar tillkortakommanden
än triumfer. Hennes bilder har publicerats
i flera olika tidningar, till exempel på
Aftonbladets kultursidor. Hör henne berätta
om sitt serieskapande och arbetet med den
pågående utställningen ”Skogen, djuren,
människorna och jag” på Österängens
Konsthall.
Arr: Jönköpings stadsbibliotek och
Österängens Konsthall

bibliotek.jonkoping.se

13 | Birkagatan 8 (Österängen Centrum)

Författarsamtal
Nina Hemmingsson

Österängens Konsthall

KulturDagNatt är en årligen återkommande
kulturfest som arrangeras av Jönköpings
kulturliv och samordnas av Kultur- och
fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

12–15

12–24

15.30–
16.15

18–20

Poetry Slam länsfinal. Teaterbion
Se – och hör – lokala estradpoeter göra upp
om det omöjliga: att tävla i poesi! Vänd och
läs mer.

18–22

Frigivande bildkonst. Stora Salen
Kliv in till en färgsprakande värld som tar dig
på en resa mellan dröm och verklighet. Det
är en gemensam konstutställning där skarpa
kontraster blandas med mjuka övergångar.
Arr: Måleriateljén, Kulturhuset i Jönköping

Författarsamtal Carl-Johan Vallgren
Carl-Johan Vallgren berättar om sin nya
deckarserie. Vänd och läs mer.

Tändsticksgränd 4

Poetry Slam-finalens efterfest
När Poetry slam-vinnarna utsetts är det dags
för efterfest! I år gästar The Naima Train
scenen med sin fantastiska musik. Kom ner
till Sofiehof Underjord och gör oss sällskap.
Åldersgräns 18 år.
Arr: Systerlyssna

Samtliga programpunkter med reservation för eventuella ändringar.

11.30

10

13

Utomhusscen
Girls Allowed. Vårterminens deltagare i Girls
Allowed, ett projekt för unga tjejer som vill
spela i band, bjuder på musik.
Yones Abdulahi. Flamenco på akustisk gitarr.
Sydfranska stilen flamenco gipsy och rumba
rythm.
KDN-stjärnan. KulturDagNatts egna pris till en
av regionfinalisterna i Musik Direkt.
Kulturskolan Danslinjen. Dans till livemusik
framförd av Kulturskolans Drumcorps.
Graceful mind. Med ursprung i 90-talets
alternativa rock framför de egna låtar och
tolkar andras!
Studio in Motion. Dansuppvisning Dancehall.

11 | 13

Utställning, sagor och berättelser
Helena Boström, Lena Holm och Gunilla
Tufvesson ställer ut grafik, akvarell, silver m.m.
Gunilla berättar sagor och sägner.
Arr: Finrummets vänner i samarbete med
Folkuniversitetet
18

11–21

11–21

Vem kan mest om Shakespeare?
Testa dina kunskaper i vårt quiz och tävla
om ett Shakespeare-paket: Akira Kurosawas
berömda filmatisering av ”Macbeth” på dvd
och ekologiskt filmgodis, eller ”Romeo och
Julia” och ”Hamlet” i fina bokutgåvor, med ett
paket Fairtrade-märkt te.
Fira världsbokdagen 23 april
Kaféets bibliotek är påfyllt, inte minst med
SPÄNNING. Slå dig ner med en kopp kaffe
eller te och läs en stund. Ta med en bok hem i
utbyte mot en av dina egna utlästa böcker.

Utanför JC-butiken

Las
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Minnen från ett öde landskap
Fotografen Emelie Aspenberg visar upp ett
öde landskap med övergivna byggnader och
sedan länge glömda platser.
Bli lyrisk av sopplyrik till lyrisk soppa
Håkan Bülow, välkänd lokal musiker med
många strängar på sin lyra bjuder på dikter till
soppbuffén.

20–20.30 The Forgotten – en musikalisk resa
Vackert mörker, rädsla och spänning i
kombination med film bestående av bilder
tagna av fotografen Emelie Aspenberg. Mer
info: facebook.com/musikkollektivet.jkpg
Arr: ABF i Jönköping / Musikkollektivet
19

Nygatan 10 | rekohornan.se
11–15

29

11 | 13

Kokboksbyte
Sugen på lite nya spännande maträtter?
Byt in någon av dina gamla kokböcker och
ta med dig en ny kokbok hem. Kulinarisk
spänning på världsbokdagen!
Arr: Rekohörnan – ekologisk deli & take away

12

ränd

31

20

Västra storgatan | scouterna.se

11–sent Scouthajk
Scouting på land och sjö mitt i stan. Prova
på hantverk, matlagning, lekar, surrning,
brännjärn, tälja och lägerliv. Scoutinfo om
rekrytering, scoutmetoden och trygga möten
för alla nyfikna.
16.15
Lägerbålen tänds. Fartfyllda sånger och
rörelseånger runt den brinnande brasan.
Häften finns så alla kan sjunga med.
Arr: Scoutkårerna i Jönköping med omnejd.

and
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Gamla polishuset

Jönköping

Östra Storga

Skulpturskolan

Österängens Konsthall
Birkagatan 8 (Österängen Centrum)
osterangenskonsthall.se | bibliotek.jonkoping.se
11–16

Ebba Ramseys väg (bredvid Smådjurskliniken på
Strandängen) | skulpturskolan.se
Besök Skulpturskolan
Öppen ateljé med möjlighet att prova på att
dreja. Passar alla åldrar.
Arr: Skulpturskolan

21

Galleri Angel
Kjellbergsgatan 2 A, Rosenlund | stargatepainting.se
13–19
14–19

Utställning Det mystiska Indien
Reseskildringar. Akryl på duk.
Prova på-kurs: ”måla egen mandala” och
”måla dig frisk!”.
Arr: Tanja Olsson

alsgata n

Skogen, djuren, människorna och jag
– teckningar av Nina Hemmingsson
Nina Hemmingsson är en av Sveriges främsta
serietecknare. Hennes bilder brukar beskrivas
som svartsynta och humoristiska och har
gjort henne till någon av en feministisk ikon.
Nu visas över 200 av hennes senaste verk i
en kritikerrosad utställning.

13

Författarsamtal Nina Hemmingsson
Nina Hemmingsson berättar om sitt
serieskapande. Vänd och läs mer.

14

Zen-doodle för att varva ner
Illustratören, konstnären och pedagogen
Annefrid Sjöman ger enkla och kreativa tips
på hur du tar ditt klottrande till nya höjder. Alla
är välkomna, nybörjare som proffs, ung som
gammal. Från 13 år.
Arr: Jönköpings stadsbibliotek och
Österängens Konsthall

Vallgatan 7–9, ingång från innergården
15.30 | 17 | 18.30 | 20 Visning av falsk konst
Se en av Europas större samlingar av falsk
konst. OBS! Föranmälan krävs och tas emot
på tel 0706-44 19 41 tors 21/4 kl 12–14,
fre 22/4 kl 18–20. Vänd och läs mer.

34

Odengatan

Den blåa galaxyn
”I sina stora dukar är hon universell med
ett blått färgspråk... hennes blåa visioner
av rymder och galaxer med glimtar som av
metall, som ger djup och en slags rörelse i det
färgfält.” Maria Campell, konstkritiker.
Arr: La Locanda och Tanja Olsson
34

Kyrkans skatter
Den kristna kyrkan har alltid använt och
samlat på textilier och metallföremål.
Visning av Svenska Kyrkan Jönköpings
skatter. En del är gammalt, en del väldigt
gammalt, och somligt nytt.

16 | 17 | 18 Kyrkans spöken
Lyssna till spökberättelser och skrönor i
Kristine kyrkas tornrum. Vänd och läs mer.
20

Konsert Bhean Bheag
Keltisk folkmusik med Bhean Bheag
Arr: Svenska kyrkan Jönköping

Jönköpings läns museum

35

11–15

Normstorm
Vad är normalt? Vad är avvikande? Hur
kommer det sig att vissa människor har mer
makt i samhället än andra? Skolungdomar
från högstadie- och gymnasieskolor i
Jönköpings kommun ifrågasätter normer i
bilder och konstverk.

11–15

Ungdomens vårsalong
En jurybedömd konstsalong öppen för
ungdomar som är 15–25 år med anknytning
till Jönköpings län. Salongen är öppen för
bildkonst i vid bemärkelse och alla tänkbara
tekniker. I år är temat mellanrum.

11–15

Verkstad på temat Mellanrum
Släpp loss vid staffliet som en riktig konstnär.
Inspireras av Ungdomens vårsalong eller
skapa fritt utifrån din egen fantasi.

11–15

Sagogarderoben
Klä dig till troll, prinsessa, prins eller
någon annan av John Bauers sagofigurer i
länsmuseets sagogarderob. Storlekarna är
främst avsedda för barn i åldrarna 3–8 år.

30

Flashmob i dans och konst
Arr: Studieförbundet vuxenskolan, Studio 11
och Skådebanan
sv.se/jonkoping
31

Stadsbiblioteket

36

Dag Hammarskjölds plats 1 | jonkoping.se
19.30–21 Vandra i neon
Följ med på en nostalgisk promenad genom
centrala Jönköping. Vi lyfter blicken uppåt till
neonskyltarna på stadens fasader. Vänd och
läs mer.

d

Huskvarna

Norrahammar

Kungsporten

Rosenborg

Kungsängsvägen 25, Huskvarna | ungfadder.se

Hantverkargatan 12, Norrahammar | industrimuseet.se

19–23

17–18
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Rådhusparken
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13–15

Grande Royale Unplugged
Stans tuffaste garageband lirar två set
unlugged på Östra Storgatan.
Arr: JC

19.30 | 20.30 | 21.30 Teaterspöken – finns de?
Följ med på en halvtimmes vandring in i
teaterns magiska värld och bestäm själv.
Vänd och läs mer.
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Revolten Rörelsen Refused
Köp vårt Straight Edge-paket (alkofri öl,
vegansk ölkorv) så deltar du i utlottningen av
ett signerat exemplar av boken Refused av
Dennis Lyxzén.
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Östra Storgatan 39 | stargatepainting.se | lalocanda.se

Östra Storgatan 15c | jc.se

16–17.30 Grismanifestet
Insläpp från kl 15.30.
En teaterföreställning om en person som
försöker hantera sin alltmer tilltagande oro för
miljön och klimatet. Hon skapar ett sätt för att
få utlopp för sin frustration och sina känslor.
Och där uppstår en kraft och en styrka hon
behöver för att komma vidare.
Arr: Naturskyddsföreningen och Jönköpings
kommun

Bred
g
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La Locanda

Dag Hammarskjölds plats 2 | jkpglm.se
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Takmålning från mitten av 1700-talet
Liten unik butik med lokalt tillverkat
konsthantverk. Här finns också en fantastisk
takmålning, som är en av Jönköpings två
bevarade takmålningar på sin ursprungliga
plats. Gården är Jönköpings bäst bevarade
1700-talsgård.

Östra Storgatan

t an

17

Skolgatan 11 | finrummet.net
10–18
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16

Moving Art Project
Sveriges största turnerande konstutställning
är nu i Jönköping!
Entré: 30 kr (15 kr för barn under 12 år)
Guidade visningar. Vänd och läs mer.
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Smedjegatan 22 | koij.se

11

Järn
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12 | 14
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Flashmob i dans och konst
Arr: Studieförbundet vuxenskolan, Studio 11
och Skådebanan

KOiJ Konsthantverk
10–16

Lindy Hop
Testa den härliga pardansen Lindy Hop och
dansa till jazzbandet Norra GötaBand och
våra SwingDJs. Vänd och läs mer.

Östra Storgatan 43 | svenskakyrkanjonkoping.se

sv.se/jonkoping

25

18–24

Kristine kyrka

27

32

Östra Storgatan 39B, Hantverksföreningens lokaler

Dansuppvisning
Kom och titta på Kulturskolans danslinje
dansa till livemusik framförd av Kulturskolans
Drumcorps.
Arr: Kulturskolan

Atollen
12.30

Östra Storgatan 39 B

12–24

26

Hovrättstorget | scenkonstgruppen.se | teateri.se

Fab
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g

11–24

Brunnsgatan 13
21–2

11

The Broccoli Tree Pop Up
Patrik Svedberg är fotografen bakom
instagramkontot med över tjugotusen följare.
Träffa honom och smaka på spännande
broccolimums i Finakademiens nya
lokaler! Bilder på The Broccoli Tree finns till
försäljning.

16

Kap
e

Thrillerquiz
Testa dina kunskaper om spännande film i
vårt thrillerquiz. Vänd och läs mer.
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12

Melodikrysset
Vi lyssnar och löser Melodikrysset tillsammans.
Vågrätt 7 fyra bokstäver är Harry Belafonte
som vanligt!

Kyrkogatan 16 | kafebraheparken.se
14

10

12.15
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Kafé Braheparken
Sofiehof Underjord

13

24

Östra Storgatan
jonkopingcity.se, studieframjandet.se/jonkoping

18–21

12

15

t an

Pique Nique

Fd Systembolaget | movingartproject.se

Kammarjazz i folkton
Konsert med TH trio: Christian Jormin (piano),
Magnus Bergström (kontrabas) och Tommy
Holmgren (trummor).
Arr: Svenska Kyrkan Jönköping och Sensus

Bauers Brygga

Workshop akvarellmålning
Välkommen att testa att måla akvarell. Ta med
eget material. Pensel, vatten, ett bra papper
och färger är allt som behövs. Utrymme ges för
att utforska och leka. Från 13 år. Pris: halvdag
300 kr, heldag 550 kr. Föranmäl via sensus.se/
kurser/prova-pa-akvarell-121048.
Förmiddagspass kl 9–12.
Eftermiddagspass kl 13–16. Heldag kl 9–16

Hoppets torg

12

Kanalpl

18

Bokbussen
Den nya bokbussen parkerar på
Tändsticksområdet.
Spela spel med biblioteket. Vi har memory
och flera andra spel med koppling till
böckernas värld.
Bokbytardag för barn. Ta med dig en bok
hemifrån och byt till dig en annan bok hos
oss.
Bokbingo för 4–8 år – med lite koll på kända
barnboksfigurer, spelar ni bokbingo där först
till 3 i rad vinner ett litet pris.
Litteraturspelet för 8–12 år – ett brädspel
där du med hjälp av en bok i tankarna tar
dig igenom spelets utmaningar.
Arr: Jönköpings bibliotek

Oliva Hallberg. Framför låtar av Håkan
Hellström, Norah Jones, Fleet Foxes och
egenskrivet.
Klubb Karibien. Dansuppvisning.
Catalina Blue. Blues, country och pop.
Alex o Jocke. Sidoprojekt för bandet Sleipner
kör egenskrivet, alternativ akustisk musik.
Knegarn. Låtar från nya plattan, lite gamla hits
och kanske den där han körde i radion...
Arr: Jönköping City i samarbete med
Studiefrämjandet

Jönköpings Teater

Västra

Trädgårdsgatan 7

12–12.30 Orgelkonsert för små och stora barn
Lyssna till kända melodier som Annica
Sjöstrand spelar på Sofiakyrkans orgel. Efter
konserten är du välkommen upp på läktaren
för att titta på den stora orgeln och kanske
provspela lite?

9–16

7

Prova drejning
Prova på att dreja med lera till halva priset.

15.30

Östra Storgatan 8 | sensus.se/kurser/prova-pa-akvarell-121048

Tändsticksgränd 36 | finakademien.se

2

Vårens konstutställning
Akvareller, collage, teckningar samt olje- och
akrylmålningar av hundratals utställare.

Klostergatan | svenskakyrkanjonkoping.se

Sensus studieförbund

10–21

10

12

13

9

20.30 | 22.15 Eldshow
IGNITED – Fireduo bjuder in till en eldshow
utöver det vanliga. Vänd och läs mer.

Tavlor och keramik
Skulpturer och tavlor hittar ni hos cajo, det
mesta skapat av cajo själv. Konstnären
Elisabeth Flatin Glandberger ställer ut några
av sina målningar i butiken.

23

11–12.15 Elite Stora Hotellet igår och idag
Elite Stora Hotellet öppnade 1860 och ända
sen dess har det drivits hotellverksamhet här.
Kom och hör om den fantastiska resan. Bo E
Karlsson berättar.
Arr: Elite Stora Hotellet

Finakademien
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10–13.30 Jönköping Hall of Fame
Kolla in vår ”Jönköping Hall of Fame” med
många spännande namn. Vi har också en
foto- och konstutställning av lokala konstnärer
samt böcker och musik som är från Jönköping.

Sofiakyrkan

14.30

13.50
14.15
14.45

Svave

Klostergatan 15 | piquenique.se

14–19

13.30

6

13.15

Hotellplan 3 | elite.se

Flashmob i dans och konst
Arr: Studieförbundet vuxenskolan, Studio 11
och Skådebanan. Mer info på sv.se/jonkoping

13–16

Bokbussen
Den nya bokbussen parkerar vid
Hamnkanalen. Kom och se hur den ser ut,
och passa på att låna en bok eller en ljudbok.
Hitta inspirationen bland bibliotekariernas
favoritböcker som står skrivna på bussens
utsida!
Arr: Jönköpings bibliotek

1

20.10–20.50 Världens kanske första
novellvandring
Följ Martin Wänerholm i centrala stan och
lyssna till hans underfundiga noveller. Vilken
novell passar i Rådhusparken eller vid
Juneporten? Martin är medlem i Smålands
författarsällskap och Vulkanteatern.
Arr: Martin Wänerholm

Skolgatan 25 B vån 5 | facebook.com/folkuniversitetetjonkoping

Tändstickstorget

Öster

22

Elite Stora Hotellet

Tändsticksgränd 20 | cajokeramik.design

21–sent Rövsvett, The Bristles,
Crude SS och Krimtänk. Insikten
Fyra klassiska punkband du inte får missa.
Arr: Pike reccords och Kulturhuset i
Jönköping

Rulltrappan vid Pressbyrån | novellvandring.se

Folkuniversitetet

Cajo keramik

Utställning

13–14.30 Från stock till sticka
Stadsvandring på Tändsticksområdet.
Vi promenerar i spåren av tändstickans
tillverkningslinje, från aspstock till
färdig tändsticka. Ciceroner är Ingvar
Lexbo, ingenjör för Jönköpings Vulcan
samt antikvarie Agneta Åsgrim-Berlin,
Kulturarvsguiden i Jönköping.

13–16

Laddat på Pescadores
Vi erbjuder spännande mat och dryck i
kulturhistorisk miljö. Utöver servering har vi
även erbjudanden som plockbuffé, ofiltrerad
Pilsner Urquell och trubadur.

10–21

Pilg
a

11

10–12

13–16

Tändsticksgränd 21 | pescadores.se

3

Väster
Järnvägsstationen

Spänning i luften
Den finns där. Osynlig. Den elektriska
spänningen ifrån din mobiltelefon. Men
hur skulle det se ut om vi såg strålningen i
verklighet? Spännande fotografier i svartvitt
och färg.
Arr: Sonya Singh

12–23

11–21

5

Restaurang Pescadores

16–24 Skymningskarnevalen
Upplev karnevalen som rör sig i
utrymmet mitt emellan ljus och mörker.
Imorgon är den försvunnen. Vänd och
se hela programmet.

Dansa tills klackarna brinner. Stora Salen
Salsafest på Kulturhuset. Uppvisning i tre
latinska danser: bachata, kizomba, parsalsa
och rueda de casino, salsa som dansas i ring
med kommandon som ropas på spanska.
Efter uppvisningen är det prova-på-kurs och
sedan är du välkommen att dansa med oss!
Arr: Jönköpings salsaförening, Salsa Cubana,
Kulturhuset i Jönköping

4

Tändsticksgränd 12–14 | sonyasingh.se | galleritegel.se
12–16

bibliotek.jonkoping.se

13

Galleri Tegel

Hamnkanalen

8

Tändsticksgränd 27 | matchmuseum.se
12 | 15 | 19 Performance
Videokonst/performance
Tillsammans väntar vi på oss – en
videoinstallation och ett performanceevent
med Clara J:son Borg. I sina iscensättningar
undersöker konstnären hur vi ser på och
använder oss av den mänskliga kroppen.
Ca 1 timme.

LandArt – workshop i naturmaterial
Vi bygger och fyller givna rutor gjorda av
träribbor direkt på gatan med grenar, kvistar
och annat naturmaterial. Se mönster och
spänningar mellan material och kompositioner
växa fram.

rpsg

Repafestival
Avgrund, Crevix, Earth Mother, Gravskrift,
Otherlane, Ebba Green, Mud Slide, Knegarn,
Vider, Jämmerfronten, Krimtänk och Coil är
några av de band som spelar på Kulturhuset.
Varje halvtimme öppnar ett nytt band dörren
till sin repa!

ATR-festivalpjäs: Vasilisa och den
vackra Baba Jaga
Vasilisa är den vackraste flickan i byn. Hennes
styvmor och styvsystrar är elaka mot henne.
När hennes pappa reser bort kulminerar
eländet och hon flyr ut i skogen. Där träffar
hon den förfärliga häxan Baba Jaga. Hur ska
det gå för Vasilisa?
Entré: 30 kr (20 kr för barn)
Mer info: vulkanteatern.se
Arr: Vulkanteatern, Kulturskolan, NBV

20.15

Klackar och kastanjetter. Stora Salen
Eldig spansk dans med Jönköpings
flamencoförening La llamada. Efter dansen är
det enkel prova-på för dig som vill.
Mer info: facebook.com/flamencojonkoping

11–21

Väs
tg

12–18

Kolla in Öppna repan
Öppna replokalen är öppen för dig som inte
kan eller vill ha en egen lokal. Välkommen in
för att jamma loss eller bara titta runt!

20–24

14.45–
15.30

Tändsticksmuseet

BALL-UP art
Bente Sonne, Ann-Kerstine Nielsen, Lars
Calmar, Lars Lauge, Ulla Sonne, Per Buk.
Konstutställning med sex konstnärer från
Jönköpings vänort Svendborg, Danmark.
Mer info: dymlingen.com
Arr: Konstnärsföreningen Dymlingen

Bar
na

12–15

Prova-på i de öppna verkstäderna
På Kulturhuset finns flera öppna verkstäder.
Kom och prova på snicken, keramiken,
målerian, rit- skriv- och serietecknarverkstan,
tygerian eller varför inte vårt senaste tillskott
dataverkstan återvinningscentralen.

11–21

ATR-festivalpjäs: Ljusglimten
En komisk kortpjäs med allvar i botten. Hur
tar vi hand om våra gamla? Vad är deras
liv värda när de hamnar på äldreboende?
Manus: Amanda Löfgren.
Entré: 30 kr (20 kr för barn)

n

12–15

Byt leksaker med Retoy. Studion
Ta med leksaker du inte leker med längre och
byt mot roligare! Vänd och läs mer.

19

Svavelsticksgränd 23

9–9.30

gat a

11–14

Smålands största loppis. Stora Salen
Prylgalen? Samlare? Fyndjägaren? Loppisen
är lite av en institution på Kulturhuset. Vissa
åker upp till 15 mil varje lördag för att delta.
Varför? Kom och kolla själv!

Västra Storgatan 34

11–11.30 ATR-festivalpjäs: En drömsaga
En drömsaga har hämtat inspiration från
August Strindbergs ”Ett drömspel”. Indra
kommer från en planet långt borta och hon vill
se hur det är på jorden. Hon upptäcker också
att det finns mycket orättvisor och vill ändra
på det.
Entré: 30 kr (20 kr för barn)

17.30–18 Klubb Karibien – Let's dance. Studion
Salsa, kizomba och reggaeton – för dig som
är sugen på att prova på för första gången
eller för dig som inte kan få nog! Från 15 år.
Mer info: klubbkaribien.se
Arr: Klubb Karibien och Kulturhuset i
Jönköping

Svavelsticksgränd 7–9 | kulturhusetjonkoping.se
8–13

Dans till världsmusik. Studion
Dansuppvisning och cirkeldans till spännande
världsmusik och låtar på jiddisch, arabiska,
engelska, finska, grekiska, hebreiska, polska
och romani chib. Mer info: cirkeldanser.se
Arr: Cirkeldansarna i Jönköping, ABF, RSMH,
Kulturhuset i Jönköping

Konstnärshuset Svavel

2

år ds

1

Spelhelg på G&B
Testa på en rad olika brädspel, kortspel, rolloch konfliktspel med G&B.

17–17.30 Klubb Karibien – Dance kidz. Studion
Show med vår barngrupp. Dans och enkel
akrobatik till olika rytmer, som hiphop och
latinostyle.

Ballongen visar att aktiviteten är särskilt riktad till barn upp till 12 år.

Kulturhuset

Lillstickan

Träd
g

Här ser du hela programmet för årets
KulturDagNatt. Programpunkterna är
ordnade utifrån de platser där de äger
rum och på kartan finns varje plats
utmärkt. Vänd blad så hittar du
några av höjdpunkterna samt
programmet timme för timme. Där
inget annat anges är platsen och
arrangören för programpunkten
desamma. Om det inte står något
pris är det gratis att delta. Antalet
platser kan dock vara begränsat,
så kom i tid. För nytillkomna
programpunkter och ändringar
se kulturdagnatt.se

Tändsticksområdet

Studiofotografering
Vill du få en snygg studiobild på dig själv,
tagen med en spännande ljussättning?
Passa på att bli fotograferad i vår fotostudio.
Bilden skickas till dig via epost.
Mer info: fotoskolanjonkoping.se
Arr: Fotoskolan Jönköping/June Folkhögskola
och Kulturhuset i Jönköping

Od

Erikshjälpen Ungdomsgala
Gala för ungas engagemang. Spännande
artister och gäster utlovas. En helkväll med
musik, dansshow, standup och talkshow.
För dig som är upp till 30 år.
Entré: 120 kr (20 kr för de som är Ung
Fadder). Biljetter säljs både i entrén och
via förköp https://www2.nortic.se/tickets/
show/34385
Arr: Erikshjälpen & Ung Fadder

Smedbyn
Smedbygatan, Huskvarna | smedbyn.se
11–16

Konstutställning och hantverk
Utställning samt försäljning av textil, keramik
och konst.
Arr: Smedbyns intresseförening

11–16

Fria händer
Smedbygatan 6b
facebook.com/friahander.keramik.smedbyn.atelje/
Fria händer visar rakukeramik och
skapandeprocessen.

11–17

Galleri Smedbyn
Smedbygatan 3C | gallerismedbyn.se
Sveriges till ytan största galleri med 2500 m2
fyllda av konst, glas, keramik och skulpturer.
Många intryck och upplevelser utlovas då
både aktuella och permanenta utställningar
blandas genom galleriets elva olika rum.

11–18

11–18

Utställning Åtta penseldrag
Smedbygatan 3B | 8-penseldrag.se
Kreativa amatörer som målar i olja, akryl
och akvarell. Välkomna att se vår varierande
utställning med figurativt och abstrakt måleri.
Seven Houses
Smedbygatan 6 | sevenhouses.se
Fritt skapande och broderi. Frossande i färg,
form, garner, tyger och pärlor.

Orörd museivilla
Rosenborg, en museivilla med järnspis,
spiskupa, två kakelugnar, punchveranda,
komplett inredd med möbler, prydnader och
husgeråd. Villan är i princip orörd sedan 1952.
Entre: 10 kr (barn går in gratis).
Arr: Föreningen Industrimuseet i
Norrahammar

Norrahammars Industri& Bygdemuseum
Hammarvägen 39, Norrahammar | industrimuseet.se
13–19

Säsongsöppning
Vernissage för säsongens fyra utställningar.

13.30

Invigningstal av Eva Londos och
Bo E Karlsson.
Norrahammars Bruk i värmens tjänst
En nykomponerad utställning om hur
uppvärmningen av hemmet utvecklats från
användning av kakelugnsinsatser till gjutnaoch svetsade villapannor för ved, koks, olja
och el.
Radions utveckling
Radions spännande utveckling under
1900-talet beskrivs med hjälp av ett urval ur
Radiomuseets samlingar.
Mineralutställning
100-tals väldokumenterade mineral från
Skåne till Uppland visas i en av de största
mineralsamlingarna i södra Sverige.
Konst och kultur från främmande land
Etnografiskt material i form av ett stort antal
masker, konst- och kultföremål från exotiska
platser har fått en egen hörna på museet.
Arr: Föreningen Industrimuseet i
Norrahammar

