Upplevelser
Enköpings kommun – mars 2018

15 februari–18 mars
Finn Fem Fel

3, 10, 17 och 24 mars
Skapande lördag

Utställning i Konstfönster Joar av Finn Öhlund.
Hitta fel i konstverket, tagga dina svar med
#finn5fel och tävla om feta priser. De finurligaste
svaren vinner! Svaren kan bestå av taggade bilder
eller inskickade i textform. Vinnaren presenteras
på www.finnohlund.com klockan 17.00 på
påskafton (31 mars). Konstfönster Joar, Ågatan 29.

Välkommen till vår öppna ateljé för barn, unga och
familjer. Prova på olika material och tekniker, få
tips om ditt eget konstprojekt, träffa andra
kreativa människor och ha roligt. Ingen förkunskap
krävs. Gratis. Drop in klockan 12.00–15.00 i
Tingshuset, Tullgatan 18.

2 mars
Sagomys
Troll, spöken, ankor, barn. En saga kan handla om
vad eller vem som helst. Vi fredagsmyser med
sagor för alla mellan tre och fem år. Klockan 14.00–
15.00 på biblioteket, Ågatan 29.
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3, 10, 17 och 24 mars
Läxhjälp
Är du 13 år eller äldre och vill ha hjälp med matte
eller engelska? På biblioteket får du läxhjälp på
svenska, engelska, gilaki och persiska! Klockan
11.00–13.00 på biblioteket, Ågatan 29.

3 mars
Tartuffe

6–20 mars
Klubb R O B O T

Molières komedier handlar om kampen mellan
förnuft och dumhet. I Tartuffe segrar förnuftet och
vi hoppas att Molière kan inspirera till detta även
utanför Thalias tiljor. I Tartuffe driver Molière med
moralens självutnämnda väktare och hyllar den
fria och självvalda kärleken. I MolièreEnsemblens
uppsättning läggs fokus på den fysiska
gestaltningen. Föreställningen är cirka 2 timmar
och 30 minuter inklusive paus. Pris: 250 kr, 125 kr
för dig under 26 år. Biljetter:
www.enkoping.riksteatern.se, 070-543 55 22,
Gestbloms bokhandel samt i teaterfoajén från en
timme innan föreställningens början. Klockan
18.00 på Kulturhus Joar, Ågatan 29. Arrangör:
Enköpings Riksteaterförening.

Följ med på ett robotäventyr. Vi pratar,
programmerar och lär känna robotar i olika former.

4 mars
Konstföreställning: En resa i mitt röda rum
En kväll där besökarna får uppleva konst
tillsammans med musik och dikter. Allt är skapat
till en helhet för att ge en starkare upplevelse på
flera nivåer. Akryl på canvas målade 2014–2018 av
Josefine Lindh. Konsten visas för första gången.
Patrik Eriksson spelar viola och Zolzaya Tserendorj
spelar piano. Klockan 18.00 i Tingshuset, Tullgatan
18.
5 mars–14juni
Vilse på nätet
Kom igång att låna e-böcker, lär dig hitta på
bibliotekets webbplats, skaffa e-post eller surfa på
internet. Ingen föranmälan krävs. Ta gärna med en
egen mobiltelefon eller surfplatta.
Måndagar och torsdagar klockan 13.00–14.00 på
biblioteket, Ågatan 29.

Varje tisdag till och med 20 mars. Ålder: 10–12 år.
Klockan 13.00–15.00 på biblioteket, Ågatan 29.
6 mars
Guldåldern –forntida guldfynd i Uppland
Föreläsning med Kent Andersson, docent i
arkeologi och skapare av Guldrummet på
Historiska museet i Stockholm. Guldåldern kallas
perioden 200–550 e Kr. Under den här tiden
nåddes Norden av stora mängder guld från det
romerska riket. Guldet omvandlades till fantastiska
smycken som kan berätta för oss om livet under
den för länge sedan svunna tiden. Klockan 19.00
på biblioteket, Ågatan 29. Ett samarbete med
Folkuniversitetet.
6–27 mars
Konsumentvägledning
Kommunens konsumentvägledare vet vilka
rättigheter och skyldigheter du har som
konsument och kan hjälpa dig med vägledning.
Du kan vända dig till kommunens
konsumentvägledning om du behöver rådgivning
om köp, både inför och efter. Det kan till exempel
vara frågor som rör problem med säljaren, om
varan gått sönder eller tjänsten inte blivit utförd
ordentligt. Konsumentvägledningens inriktning är
hjälp till självhjälp. Tisdagar klockan 13.00–15.00
på biblioteket, Ågatan 29. Kontakt:
konsument@enkoping.se eller 0171-62 55 74.
7–28 mars
Språkkafé på svenska
Prata, fika och träffa nya människor. Varje onsdag
klockan 16.30 – 18.00 på biblioteket, Ågatan 29.
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7 mars
Musik och föreläsning om kriget i Afrin

10 mars
Vårvindar friska

Kvällens program belyser situationen i den
kurdiskstyrda staden Afrin i norra Syrien.
Journalisten och författaren Joakim Medin talar
om de kurdiska områdena och den internationella
politiken kring det som nu sker kring Afrin. Han
visar kartor och egna bilder tagna i närområdet.
Joakim Medin debuterade våren 2016 med boken
Kobane – Den Kurdiska revolutionen och kampen
mot IS. Boken är ett reportage från kriget i Syrien.
Musikern Mohamad Ismail spelar det kurdiska
stränginstrumentet tembûr. Hans sånger berättar
om händelserna i hans hemstad.

Konsert med stråkorkestrarna Silverstar och
Stjärnstråket från Tierps och Enköpings
kulturskolor. De spelar bland annat nyskriven
musik av Katharina Baker och Erik Nordströms
variationer på Viksta-Lasses-polskan. Gratis.
Klockan 15.30 i Tingshuset, Tullgatan 18. Ett
samarbete med Tierps kulturskola.

Kvällen arrangeras på initiativ av enköpingsborna
Amal och Basel Hammadi som kommer från Afrin.
De visar bilder och bjuder på kurdiska kakor.
Klockan 18.00 på biblioteket, Ågatan 29.
8 mars
Internationella kvinnodagen: Vem är den
viktigaste kvinnan i ditt liv?
Vi synliggör viktiga kvinnor genom att projicera
fotografier av kvinnor på fasaden till Joar Blå. Ett
konstprojekt som uppmärksammar kvinnors roll i
livet, samhället, historien och i vår stad.
8 och 22 mars
Suomalainen lukukerho - Läsecirkel på finska
Suomalainen lukukerho klo. 10.00–12.00 joka
toinen torstai, parillinen viikko Enköpingin
kirjastossa. Kiinnostuneita pyydetään
ilmoittautumaan kirjastossa tai soittamaan puh
072-236 59 70 Markku.
Klockan 10.00–12.00 på biblioteket, Ågatan 29.
Återkommer samma tid varannan torsdag, jämna
veckor. Föranmälan till Markku 072-236 59 70.
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10 mars
Spinning Jennies
Bluegrasskvintetten Spinning Jennies har gjort sig
kända för sin unika korsning av nordamerikansk
bergsmusik och svenska texter. De bjuder på egna
låtar om allt som rör sig omkring oss i vardagen,
men också låtar av Cornelis. Melankoli såväl som
fart och fläkt. Biljetter: 070-517 38 76. Klockan
18.00 på Kulturhus Joar, Ågatan 29. Arrangör:
Enköpings Kammarkör, Enköpings kommun och
Musik i Uppland.
11 mars
Författarträff: Mats Jonsson
Möt författaren, serieskaparen och redaktören för
Galago som är aktuell med boken Nya Norrland.
Här undersöks klyftorna mellan land och storstad.
Mats tar med oss på en resa mellan stad och land,
då och nu, vuxenvärld och barndom, humor och
vrede, sågverk och bostadsrättsföreningar.
Klockan 14.00 på biblioteket, Ågatan 29. Ett
samarbete med Litteraturkarusellen.
12 mars
Advokatjour
Kostnadsfritt samtal med advokat Maria Fager
Hohenthal. Under 15 minuter kan du få tips om
hur du kan gå vidare med ditt juridiska problem.
Marias inriktning är familjerätt, brottmål, barnrätt,
mänskliga rättigheter och asylrätt. Klockan 18.00–

19.00 på biblioteket, Ågatan 29. Obligatorisk
platsbokning: 0171-62 55 10.
13 mars
Så ett frö!
Välkommen till en inspirationskväll med
föreläsning av Ulla Hasselmark, journalist,
författare och fotograf. Ulla har bland annat skrivit
boken Glädjehuset och Ulla Hasselmarks fröbok.
Presentation av Fröbiblioteket i Enköping. Passa
på att byta fröer och erfarenheter med varandra.
Fika. Klockan 19.00 på biblioteket, Ågatan 29. Ett
samarbete med Enköping-Håbo trädgårdssällskap.
19–25 mars
All digital week
Olika programpunkter. Se hela programmet på
www.bibliotekenkoping.se
20 mars
Jan Fridegård i helfigur
Mats O Karlsson och Aase Fridegård Penayo
presenterar sin nya bok. Personliga berättelser och
familjebilder. Klockan 19.00 på biblioteket, Ågatan
29. Ett samarbete med Fridegårdssällskapet.
23 mars
Länet läser – premiär
Kvart över ett tillkännages vilken roman som juryn
har valt till 2018 års ”Länet läser” i Uppsala län.
Enköping deltar tillsammans med alla de övriga
kommunerna i vårt län. Tillsammans läser vi,
diskuterar och drar paralleller till vår tid. Vi börjar
med ett stycke högläsning ur den valda boken och
en kort presentation av författaren. Det finns
bokcirkelkassar till utlån med ett nyskrivet förord
av en spännande författare och diskussionsfrågor.
Fika. Klockan 13.00 på biblioteket, Ågatan 29.
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24 mars
Dansa en bok
Dansa, lyssna, läs! Kan man dansa en saga? Javisst!
Välkommen till en sagostund där barnen själva är
med och formar vad som händer. Klockan 13.00–
14.00 i Tingshuset, Tullgatan 18. Ålder: 3–5år.
24 mars
De redan frälsta
När Tiffany och Bianca Kronlöf tillsammans med
Thom Gisslén åter ger sig ut på turné med
Riksteatern är siktet inställt på valåret 2018. De
redan frälsta kommer att utmanas i godhet och
förändring. De som fortfarande lever i mörker
kommer att vakna. I De redan frälsta kommer
ingen undan. Med knivskarp humor och brutal
ärlighet tar de sig an känsliga ämnen i Europas
politiska landskap. Ingen fråga är för stor och
ingen människa för liten. Föreställningen är cirka 1
timme och 40 minuter. Pris: 300 kronor, 150
kronor för dig under 26 år. Biljetter:
www.enkoping.riksteatern.se, 070-543 55 22,
Gestbloms bokhandel samt i teaterfoajén från 1
timme innan föreställningens början. Klockan
19.00 på Kulturhus Joar, Ågatan 29. Arrangör:
Enköpings Riksteaterförening.
25 mars, 22 april och 27 maj
Konsert och Öppen scen i Tingshuset
Konsert med musik från världens alla hörn. Under
kvällen är scenen även öppen för nybörjare och
etablerade musiker, sångare och dansare att
uppträda! Öppen scen är till för alla stilar och
uttrycksformer. Det är gratis att delta och vi bjuder
på fika. Anmälan: joul.touma@enkoping.se.
Klockan 18.30 i Tingshuset, Tullgatan 18.

27 mars
Det medeltida Enköping
Föreläsning med Joakim Kjellberg, arkeolog på
Upplandsmuseet och en av projektledarna för
utgrävningarna i Stattgropen vid Stora torget.
Under medeltiden var Enköping en viktig handelsoch mötesplats i det framväxande svenska riket.
Föreläsningen kastar nytt ljus över det medeltida
Enköpings utveckling utifrån historiska källor och
de senaste årens arkeologiska undersökningar.
Klockan 19.00 på biblioteket, Ågatan 29. I
samarbete med Folkuniversitetet.
27 mars
Läsecirkel i Fjärdhundra
Tycker du om att läsa? Vi samtalar under
lättsamma former om boken vi läst. Klockan 19.00
på Fjärdhundra bibliotek, Skolvägen 7.
Föranmälan: fjardhundrabiblioteket@enkoping.se
eller 0171-62 68 30.
27 mars
Läsecirkel
Tycker du om att läsa? Vi samtalar under
lättsamma former om boken vi läst. Biblioteket
Ågatan 29, klockan 14.00 Föranmälan:
biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10.
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