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Upplevelser
Enköpings kommun – april 2018

8 januari–14 juni
Vilse på nätet

3 februari–12 maj
Läxhjälp

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.

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.

22 mars–20 maj
Förskjuten identitet
Susanne Torstensson utforskar gränsen mellan
skulptur och performance – för att spränga den
gräns mellan illusion och materia i rumslig miljö
som hon erfar i sin konstnärliga process. I
utställningen visas performance och skulptur. Ett
av verken är en vinröd bildörr pimpad med
hushållsartiklar i rosaröd skimrande plast och glas.
Konstfönster Joar, Ågatan 29.
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3–8 april
Påsklov
Du hittar programmet på enkoping.se/pasklov
3, 10, 17, 24 april
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.
3, 10, 17, 24 april
Läxläsning
För dig mellan 10 och 15 år. Klockan 18.00–19.30,
Rombergsgatan 13 i lokalen mot torget. Öppen
aktivitet.
4–25 april
Språkkafé på svenska
Prata, fika och träffa nya människor. Varje onsdag
klockan 16.30–18.00 på biblioteket, Ågatan 29.
5 och 19 april
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.
5-26 april
Läxläsning
För dig som går i årskurs 7 till och med 19 år.
•
•

Klockan 18.00–19.30 på måndagar ojämna
veckor, V-bodens fritidsgård, Västerleden 152.
Klockan 18.00–19.30 på torsdagar på
Romberga fritidsgård, Rombergsgatan 13.
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6 april
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.
6 april
Vi är grannar nu
Fladdrande solfjädrar, magiska lådor och en
symaskin som väsnas. En dansföreställning med
inspiration från indisk klassisk dans, västafrikansk
dans och flamenco med Odissi Dansproduktion.
Från cirka 6 år och uppåt. Platsbokning för
grupper: kultur@enkoping.se eller 0171 - 62 56 30.
Fri entré. Klockan 14.00 på Joar Blå, Ågatan 29.
8 april
Filip Jers Quartet
Filip Jers har etablerat sig som en av världens mest
betydande artister på sitt instrument – munspel!
Kvartetten har förfinat idén med mötet mellan jazz
och traditionella folkmelodier där munspelet
spelar huvudrollen. Inspirationen hämtas bland
annat från Jan Johanssons musikskatt. Biljetter:
Lars Wall, 070-581 66 16. Klockan 15.00 i
Västerledskyrkan, Enöglavägen 41. Arrangeras av
Enköpings Musikklubb i samarbete med
Enköpings kommun och Musik i Uppland.
8 april
Urpremiär för Orfeus
Kulturskolans teaterelever spelar Orfeus. Se
den eviga kärlekssagan framföras med teater, sång
och musik. Obs! Viss risk för rökmaskin,
romantik och att röras till tårar förekommer. Pris:
80 kronor för vuxna, 20 kronor för skolungdom.
Biljetter: förköp på biblioteket, Kulturskolans
expedition och av medverkande elever från 12
mars. Klockan 16.00 på Kulturhus Joar, Ågatan 29.

Ålder: från tio år och uppåt.
9 april
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 .
10 april
Tempel och kulthus i det forna Skandinavien
Var utövades den religiösa kulten under vikingatid
och ännu längre tillbaka? Fanns det särskilda
byggnader eller var det ute i naturen? Låg det
verkligen ett tempel i Gamla Uppsala? Föreläsare
Anders Kaliff, professor i arkeologi vid Uppsala
universitet, svarar på dessa frågor. Han har lång
erfarenhet från arkeologiska utgrävningar både i
Sverige och internationellt. Klockan 19.00 på
biblioteket, Ågatan 29. Ett samarbete med
Folkuniversitetet.
17 april
OCD – vad är det?
Föreläsning om tvångssyndrom, OCD. Lena
Nilsson och Hjalmar de Jong frånn OCD-förbundet
berättar med utgångspunkt från egna
erfarenheter om OCD och om föreningens
verksamhet. Fri entré. Anmälan:
infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611
66 77. Klockan 19.00–21.00 på biblioteket, Ågatan
29. Ett samarbete med Svenska OCD-förbundet
Uppsala län och Infoteket om funktionshinder.
21 april
Jazz live på biblioteket!
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Vad är jazz? Här får du lyssna till olika typer av
musik som tillsammans kallas jazz. Visste du att
blues, rythm and blues, rock och funk kommer från
samma ursprung? Vi bjuder på en musikalisk resa
med exempel från förr och nu med gruppen
Palmfjords combo. Klockan 15.00 på biblioteket,
Ågatan 29. Ett samarbete med Enköpings
musikklubb.
22 april
Konsert och öppen scen i Tingshuset
Konsert med musik från världens alla hörn. Under
kvällen är scenen även öppen för nya och
etablerade musiker, sångare och dansare! Öppen
scen är till för alla stilar och uttrycksformer. Det är
gratis att delta och vi bjuder på fika. Vill du
uppträda? Anmälan: kultur@enkoping.se. Klockan
18.30 i Tingshuset, Tullgatan 18.
23 april
Bilderboksprat
Det finns många guldkorn i den stora mängd
bilderböcker som ges ut varje å.
Barnbibliotekarierna bjuder in till ett
inspirationstillfälle där vi även tipsar om våra egna
favoriter. Evenemanget riktar sig till vuxna.
Föranmälan senast 17 april:
biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10.
Klockan 15.00–16.30 på biblioteket, Ågatan 29.

24 april
Läsecirkel
Tycker du om att läsa? Vi samtalar under
lättsamma former om boken vi läst. Klockan 14.00
på biblioteket, Ågatan 29. Föranmälan:
biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10.

25 och 26 april
Instrumentdemonstration
Kulturskolan bjuder in till öppet hus där alla, även
vuxna, får prova de musikinstrument vi erbjuder
undervisning i. Under två dagar har vi öppet hus
på fyra olika skolor. Du är välkommen att välja den
dag och plats som passar dig bäst! Ingen
föranmälan.
•
•
•
•

Onsdag 25 april klockan 18.00–20.00 i
Enöglaskolans (gamla Västerleden) matsal.
Onsdag 25 april klockan 18.00–20.00 i
Örsundsbroskolans matsal.
Torsdag 26 april klockan 18.00–20.00 i
Fjärdhundraskolans matsal.
Torsdag 26 april klockan 18.00–20.00 i
Bergvretenskolans cafeteria.

28 april
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.
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