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Din valdebatt 
DAG: Tisdag 21 augusti
TID: kl. 18.00–19.30
PLATS: Fokus

Lokala politiker från samtliga partier i kommunfull-
mäktige möts i en debatt ledd av Erik Lindfelt. Som 
en upptakt inför kvällens stora valdebatt är Radio P4 
Jönköping på plats under eftermiddagen och sänder 
intervjuer och debatter direkt från stadsbiblioteket.

Shared reading  
– informationsträff 
DAG: Tisdag 28 augusti
TID: kl. 1.30
PLATS: Fokus 

Shared reading – att dela en läsupplevelse – är en metod 
för högläsning och samtal i grupp som har positiva 
effekter på hälsa och välmående, exempelvis för vuxna 
med psykisk ohälsa. Du som tycker om att läsa och att 
samtala med människor har möjlighet att bli läsgrupp-
sledare. 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Håll dig uppdaterad om tillägg och  
ändringar i vårens program på:  
bibliotek.jonkoping.se
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Nyfiken på: Grönland

Hur går kulturutbyten och Nordiska samarbeten till på  
en arktisk ö? På vilka sätt påverkar Grönlands historia 
dagens kulturliv? Mats Bjerde, direktör vid Nordens  
Institut i Grönland, visar bilder och berättar. I samarbete 
med Föreningen Norden.

TORSDAG 24 JANUARI     18.00–19.00      LILLA SCENEN

On a Sunday
Pysselverkstad och livespelning för dig mellan 13-25 år.  
Du hittar programmet i appen UngJkpg. 
Come chase away your Sunday blues!

SÖNDAG 3 FEBRUARI       14.00–17.00        MAGENTA
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Smålands litteraturfestival 
LÖRDAG 9 FEBRUARI     11.00–17.00 

STADSBIBLIOTEKET, JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM, ARKIVHUSET

Ett inspirerande festivalmyller med bokmässa, förfat-
tarsamtal, seminarier och workshops från åtta parallella 
scener. 

Pija Lindenbaum är en av vår tids 
största svenska bilderboksskapare. 
Hon har sedan 1979 arbetat som 
tecknare, formgivare och författare 
och skapat en lång rad bilderboks-
succéer. 

Pija läser högt på Gröna mattan 
och samtalar med förläggaren Erik 
Titusson på Fokus scen.

Jens Liljestrand är kulturskribent  
och Sveriges största auktoritet på  
Vilhelm Moberg. På Fokus scen  
talar Jens Liljestrand om sin  
Augustprisnominerade biografi  
Mannen i skogen: Vilhelm Moberg.

Melody Farshin  
har setts på standup 
scener över hela Sverige. 
Debuten Mizeria är 
brännande aktuell om 
ett tvillingpar i föror-
ten. Melody Farshin 
ses på Magentas scen i 
samtal om nya Mizeria.
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Jonas Hassen Khemiris 
böcker är översatta till fler  
än tjugofem språk och har till-
delats en rad fina utmärkelser. 

På SmåLit berättar Jonas 
Hassen Khemiri om aktuella 
boken Pappaklausulen på 
Fokus scen. 

Lisa Bjärbo har släppt en hel rad 
roliga och sorgliga nutidsförankrade 
böcker om vardag, relationer och 
känslor för barn och unga.  
Lisa Bjärbo blev tilldelad Astrid 
Lindgren-priset 2018.

Lisa Bjärbo har dagdrömme-
ri-workshop i Verkstan och öppen 
bokcirkel på Magentas scen om 
Inuti huvudet är jag kul.

Tomas Bannerheds skönlitterära 
debut Korparna tilldelades fina  
priser, översattes och blev långfilm.  
Nu är han aktuell med boken  
Lugnet.

Möt Tomas Bannerhed i  
Röda salen på museet.

FÖR FULLT PROGRAM OCH INFO: SMALIT.SE
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Sportlov på bibblan
Låna, läs och häng på biblioteket på lovet.  
Lovprogram finns att läsa på bibliotek.jonkoping.se 

11–17 FEBRUARI

Lovbio!
Lov=lovbio för dig som är mellan 13 och 19 år.  
Se appen UngJkpg eller jonkoping.se/sportlov för mer info.               

ONSDAG 13 FEBRUARI    14.00      BIOGRAF FOKUS 

Nyfiken på: Samlarens värld
Parfymflaskor, träskulpturer, Sigvard Bernadottes 
design. Alla samlar vi på något. Vad samlar du på? Möt 
samlare ur Örtugen Wätterbygden samlarförening som 
berättar och visar upp sina samlingar. I samarbete med 
Örtugen Wätterbygden Sweden.

TORSDAG 14 FEBRUARI    18.00–19.00    LILLA SCENEN
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Sportlovsteater: Hugo. Elak,  
blodtörstig och jättefarlig?
Den nyanlända krokodilen Hugo möter misstänksam-
het och rädsla bland djuren i skogen, ska han lyckas 
få några vänner? Förhoppningsvis vågar de andra 
djuren komma tillräckligt nära för att inse att Hugo 
har ett hjärta av guld... Med Boulevardteatern. För åk 
F–2. Gratis biljetter finns att hämta ut i lånedisken from 
måndag 11/2.  
FREDAG 15 FEBRUARI   13.00–13.40   BIOGRAF FOKUS

Sportlovsbio: LasseMajas  
detektivbyrå – Det första 
mysteriet 
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träf-
fades för första gången? Följ med på det allra första 
fallet för LasseMajas detektivbyrå – ett spännande 
äventyr som börjar när systrarna Hammarabis bok 
blir stulen från Vallebyskolan.

Regissör Josephine Bornebusch (2018) Svenskt tal.  
Från 7 år. Gratisbiljetter finns att hämta ut  
i lånedisken from måndag 11/2.

FREDAG 15 FEBRUARI    17.00–18.30   BIOGRAF FOKUS
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Möt: Agnes Lidbeck &  
Kristoffer Leandoer om  
Simone de Beauvoir
”Jag redovisar bara sanningen om vad som  
händer kvinnor i vårt samhälle”. 

Monique är lyckligt gift sedan mer än tjugo år, 
och hennes liv kretsar kring maken Maurice. 
När hon får reda på att han har träffat en annan 
kvinna är sammanbrottet ett faktum. I feministen 
och filosofen Simone de Beauvoirs roman Den 
brutna kvinnan står uppbrott, svartsjuka och 
separation i centrum. Trots att Monique lever ett privilegierat 
liv är hon också ett offer genom den beroendeställning hon 
hamnat i till sin man. 

Möt bokens översättare Kristoffer Leandoer och författaren 
Agnes Lidbeck i ett samtal om Den brutna kvinnan.  
I samarbete med Ellerströms förlag och Alliance Française.

TISDAG 26 FEBRUARI    18.00–19.00   BIOGRAF FOKUS
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Barnteaterveckan:  
Klösiga katters klubb
Kattja, Kattniss och Kattmandu har en klubb. De löser 
mysterier, räddar borttappade kattungar, spionerar 
på skummisar. Allt sånt som det behövs riviga katter 
för att fixa. Men nya katter flyttar in i området! Deras 
område! Vad vill de? 

Från 3 år. Gratisbiljetter finns att hämta ut i lånedisken 
from måndag 25/2.

FREDAG 1 MARS    15.00–15.30     BIOGRAF FOKUS

Månadens språk:  
Workshop i teckenspråk
Det är roligt att testa på ett nytt språk! Kom och lär 
dig vardagliga och roliga tecken tillsammans med Åsa 
Gustavsson, en döv teckenspråks-expert. 

Med tolkning till svenska. Ålder: ung/vuxen. Ingen 
anmälan krävs.

SÖNDAG 3 MARS     12.00–14.00        VERKSTAN

Månadens språk:  
Sagor på teckenspråk
Sagoberättaren Åsa Gustavsson berättar klassiska sagor  
på teckenspråk. Med tolkning till svenska. För alla åldrar.

SÖNDAG 3 MARS    14.00–14.30   BARNAVDELNINGEN
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On a Sunday
Pysselverkstad och livespelning för dig mellan 13-25 år.  
Du hittar programmet i appen UngJkpg. 
Come chase away your Sunday blues!

SÖNDAG 3 MARS         14.00–17.00            MAGENTA

I Colettes fotspår  
– föredrag och film 
Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap, berättar om  
franska kvinnliga författare, med utgångspunkt i författa-
rinnan Colettes tid. Därefter visar Filmstudion filmen om 
Colette i Biograf Fokus, fri entré för dig som kommer på 
föredraget. Ett samarrangemang mellan Filmstudion,  
Stadsbiblioteket och Alliance française.

TORSDAG 7 MARS     18.00–18.45        LILLA SCENEN
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Konstklubben/Filmstudion: 
Koyaanisqatsi After work 
med konstfilm 

Mingel och konstfilm med introduktion av Jönköpings 
kommuns konstintendent Filip Zezovski Lind. 

Regissören Godfrey Reggios och fotografen Ron Frickes 
berömda collage av bilder från storslagen natur, miljö -
förstörande industrier, högteknologiska maskiner och 
människor i 80-talets amerikanska samhälle, ofta upp -
spelade med hög hastighet eller i slowmotion, utan dialog 
men till tonerna av Philip Glass hypnotiska filmmusik. 

”Koyaanisqatsi” betyder ”liv i obalans” på hopi-språket. 
Regi: Godfrey Reggio, 1982, USA, 1 tim 26 min, utan 
dialog, tillåten från 7 år. Det bjuds på dryck och wraps. 

ONSDAG 13 MARS     17.30–20.00       BIOGRAF FOKUS
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Nyfiken på: Stephen King
Skräckmästaren Stephen King har skrivit uppåt 80 böcker 
och ännu fler noveller, ofta om vanliga människor som 
råkar ut för något riktigt otäckt. Vem är författaren och 
mannen bakom skräcken? Experten Hans-Åke Lilja 
berättar och svarar på dina frågor. Hans-Åke Lilja driver 
världens mest omfattande fansajt om Stephen King och 
har träffat mästaren flera gånger. 

TORSDAG 14 MARS     18.00–19.00     LILLA SCENEN

Spellördag
Prova på brädspel, rollspel och figurspel. Mysigt analogt 
spelhäng för gamla och nya spelrävar i alla åldrar!  
I samarbete med GoB syd och Studiefrämjandet.

LÖRDAG 16 MARS    11.00–15.00    STADSBIBLIOTEKET

Världspoesidagen
Lyssna när unga poeter läser sina dikter. Dikterna är på 
flera av världens språk och i svensk översättning. 
I samarbete med Jönköpings folkhögskola.

TORSDAG 21 MARS     12.00–13.00      LILLA SCENEN
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Möt: Kent Werne 
Allt är en konspiration 

Konspirationsteorier sprider sig som en  
löpeld, inte minst på Internet. Hur skapas de?  
Är de ofarliga eller skadliga? Vad säger de om samhället och 
oss? Författaren och journalisten Kent Werne ger en guidad 
tur genom konspirationstänkandets värld utifrån sin upp-
märksammade bok Allt är en konspiration. I samarbete med 
Ordfront Vätterbygden.

TISDAG 26 MARS     18.00–19.00     BIOGRAF FOKUS

On a Sunday
Pysselverkstad och livespelning för dig mellan 13-25 år.  
Du hittar programmet i appen UngJkpg. 
Come chase away your Sunday blues!

SÖNDAG 31 MARS         14.00–17.00           MAGENTA
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Månadens språk:  
Öppen verkstad
Teckna och måla fritt. Verkstan är laddad med  
inspiration från den persiska bilderboksvärlden.

SÖNDAG 7 APRIL    11.00–15.00      VERKSTAN

Månadens språk:  
Sagoläsning på persiska
Det finns persiska författare och illustratörer att  
upptäcka. Lyssna när sagoläsare läser ur aktuella  
bilderböcker på persiska.

SÖNDAG 7 APRIL   14.00–14.30    BARNAVDELNINGEN

Bebisteater: Hej trottoar!
En promenad med Sagofen Isadora där vi hör och ser 
många olika saker. Ibland högt uppe, ibland långt 
nere. En hund kommer springande. En sång hörs i 
fjärran. En mås, ett träd och där nere en trottoar. Hej, 
trottoar! För bebisar och små barn 0–2 år i sällskap 
med en vuxen. Plats bokas via bibliotek.jonkoping.se

TISDAG 9 APRIL   10.00–10.30 OCH 11–11.30

BARNAVDELNINGEN
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Nyfiken på:  
Nordiska berättare
Nytt på hyllan och klassiskt tidlöst. Bibliotekarierna ger 
sina bästa tips och smakprov ur den nordiska litteratu-
ren. I samarbete med Föreningen Norden.

TORSDAG 11 APRIL    18.00–19.00     LILLA SCENEN

Flashback Friday:  
Vaxkabinettet
Skräckfilm från 1953 i 3D! Vincent Price gör, efter att 
hans vaxkabinett brunnit ned, comeback med skräm-
mande verklighetstrogna vaxdockor. Filmen totalför-
bjöds först av den svenska censuren, men gick upp på 
bio efter att ha klippts ned. Vi visar den ocensurerade 
originalversionen. I samarbete med Cinemateket.

FREDAG 12 APRIL         18.00           BIOGRAF FOKUS

Påsklov på bibblan
Låna, läs och häng på biblioteket på lovet.  
Lovprogram finns att läsa på bibliotek.jonkoping.se

15–21 APRIL    
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Lovbio!
Lov=lovbio för dig som är mellan 13 och 19 år.  
Se appen UngJkpg eller jonkoping.se/sportlov för mer info.      

ONSDAG 17 APRIL    14.00    BIOGRAF FOKUS

Utställning:  
2568 km Nea Kavala
En fotografisk utställning som visar flyktingarnas vardag 
i lägret Nea Kavala, Grekland. Många flyktingar är stran-
dade där, i hopp och förtvivlan om att få komma därifrån 
till ett liv i fred. Fotografierna porträtterar människorna 
och deras miljö ifrån flyktinglägret. I samarbete med  
Marbles och fotograf Stephen Dover.

15 APRIL–12 MAJ    CAFÉET
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Möt: Fatemeh Khavari 
i samtal med Sanna  
Hermansson

Fatemeh Khavari har sin bakgrund i Iran och  
Afghanistan. Hon kom till Sverige samtidigt  
som den stora flyktingvågen. 2017 fick många 
ensamkommande ungdomar besked om att de inte 
fick stanna i Sverige. Fatemeh Khavari, 17 år gammal, 
startade en sittstrejk för att stoppa utvisningarna och 
blev en ledare för tusentals ungdomar. 

Hennes bok Jag stannar till slutet är en berättelse 
om vad ett liv på flykt gör med en människa. Om att 
bygga en folkrörelse av samhällets mest utsatta. Om 
kampen för att äntligen få stanna upp någonstans och 
börja leva. 

I samtal med Sanna Hermansson, journalist och  
programledare på Sveriges Radio P4 Jönköping.  
I samarbete med Norstedts förlag.

TISDAG 23 APRIL    18.00–19.00    BIOGRAF FOKUS
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Konstklubben/Filmstudion: 
Mur-mummel After work  
med konstfilm
Mingel och konstfilm med introduktion av Jönköpings  
kommuns konstintendent Filip Zezovski Lind. 

Dokumentärfilm om Los Angeles väggmålningar och de 
konstnärer som skapat dem. Konstnärerna berättar om sitt 
arbete som blivit en del av stadens kulturarv, och filmen 
visar konstens plats mitt i det vardagliga stadslivet.

Originaltitel: Mur murs, regi: Agnès Varda 1981, Frank-
rike, USA, 1 tim 25 min, engelsk text, tillåten från 15 år. 
Det bjuds på dryck och wraps.

ONSDAG 8 MAJ       17.30–20.00         BIOGRAF FOKUS
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Möt: Marciej Zaremba 
Huset med de  
två tornen

Maciej Zaremba växte upp i det kommunis-
tiska Polen. Hösten 1968 kastades hans liv 
om abrupt när han får veta att hans mor är judinna 
och att de måste fly. De tar sig till Stockholm. Maciej 
Zaremba tvingas se sin oskyldiga barndom i ett helt 
nytt ljus. Moderns krigshistoria som judinna på flykt, 
faderns öden i ett märkligt tyskt fångläger

Maciej Zaremba är författare och prisbelönt journalist 
på Dagens Nyheter. I boken Huset med de två tornen 
granskar han sitt liv med samma noggrannhet som 
han tidigare granskat det svenska samhället.  
I samarbete med Ordfront Vätterbygden.

TORSDAG 9 MAJ      18.00–19.00      LILLA SCENEN
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LEKA TRE 
Leka tre går direkt in i en oundviklig och välbekant kon-
fliktsituation – vem som får vara med i leken och vem som 
blir utanför. Skrot och Rot rimmar. En kan bara vara med 
om det rimmar. Snö rimmar inte... Leken förändras fort. För 
visst kan alla vara med. Ibland. På ett villkor... Äsch, du får 
väl följa med då, men jag ska sitta i mitten. Fritt efter Carin 
och Stina Wirséns bok med Teater Tamauer. För 2–6 år. 

SÖNDAG 17 FEBRUARI   13.00–13.30 OCH 15.00–15.30 

BIOGRAF FOKUS

BRÖDERNA LINDGREN 
Rockkonsert för barn. Bandet som älskas av alla mellan 4 och 
94 år är tillbaka med en sprillans ny show. Bröderna Lindgren 
med kända gästartister tar oss med på upptäcksfärd. Det blir pirr 
i magen, tår i ögat, frihetskänsla, gemenskap och röj. Från 4 år. 

SÖNDAG 24 FEBRUARI    15.00       BIOGRAF FOKUS

KURT OCH KIO 
Grannarna har byggt en trädkoja. Kurt och Kio vill också ha 
en koja. En rymlig och med utsikt! Men de har inget träd att 
bygga i… Med Teater Tre. För 3–6 år. 

SÖNDAG 17 MARS    13.00–13.30 OCH 15.00–15.30 

BIOGRAF FOKUS

               

Biljetter 50 kr/person 
Förköp via jonkoping.se/kffbiljetter 
Köp biljetter i tid! 
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Torsdagar 19.00 Biograf Fokus, Stadsbiblioteket

FILMSTUDION våren 2019

7/2 Blackkklansman

14/2 The Lunchbox

21/2 Paraplyerna i Cherbourg

28/2 Iris och löjtnantshjärta

7/3 Colette

14/3 Q&Y

21/3 The Miseducation of Cameron Post

28/3 Tokyo Godfathers

4/4 120 slag i minuten

11/4 Flickorna i Rochefort 

TERMINSKORT 

ordinarie: 350 kr
pensionär/student/ungdom  
(upp till 26): 200 kr

Terminskort ger medlemskap i Filmstudion  
samt inträde till terminens samtliga filmer. 
Korten kan köpas i förväg på Jönköpings  
stadsbibliotek. Biljetter till enstaka filmer 
kan köpas i entrén i mån av plats för 80 kr 
(20 kr för medlemskort tillkommer vid första 
besökstillfället). Kassa och insläpp öppnar  
ca 30 min innan visning. 

Endast kontanter eller swish.

Biljetter 50 kr/person 
Förköp via jonkoping.se/kffbiljetter 
Köp biljetter i tid! 
 



IT-HJÄLP 

Behöver du hjälp att hantera din mobil, surfplatta eller dator? 

Onsdagar kl. 10-12  finns en IT-pedagog på plats i biblioteket. 
Drop-in för snabba frågor, 15 min/person. Ingen anmälan.

Behöver du mer hjälp finns det möjlighet att boka 1 timme. 
Enkla frågor kan också lösas via e-post.  
Kontakt: mons.anner@jonkoping.se

ONSDAGAR  kl 10.00–12.00 
PLATS: Lärverkstan, 1 tr upp

SPRÅKCAFÉ 
Träna att prata svenska och få nya kompisar.  Vi pratar 
om intressanta frågor på lätt svenska. Även medpratare med 
svenska som modersmål är hjärtligt välkomna. Kontakt: 
ylva.albertsson@jonkoping.se 
I samarbete med Studieförbundet NBV.

ONSDAGAR  kl 17.30–19.00 (start 9 jan, avslutning 5 jun) 
PLATS: Caféet

LÄXHJÄLP 
Behöver du hjälp med skoluppgifter eller vill träna din 
svenska? Volontärer från Jönköpings Rödakorskrets finns 
på plats för att hjälpa dig. Vänder sig främst till dig som går 
på högstadiet, gymnasiet eller SFI. 
Kontakt: ylva.albertsson@jonkoping.se 
I samarbete med Jönköpings Rödakorskrets.

ONSDAGAR  kl 15.30–18.00 (start 9 jan, avslutning 29 maj) 
PLATS: Lärverkstan, 1 tr upp
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LÖRDAGSNOVELLEN

Lyssna till dagens gäst som läser en novell. 
I samarbete med Bibliotekets vänner.

LÖRDAGAR  kl 12.00–13.00 (mellan 16 feb–13 apr) 
PLATS: Lilla scenen
 
 
POESIKLUBBEN

Är du poet i hemlighet? Eller helt öppet? Oavsett vilket är 
det här för dig. Poesiklubben träffas var tredje onsdag kl. 
18.30 i Lärverkstan för att fika, skriva och prata om sina 
texter. Om du skriver haiku, sonetter, fri vers, är aspi-
rerande spoken word-artist eller diktar i det tysta spelar 
ingen roll. Vi gillar alla stilar!  
Kontakt: ewa.wahlgren@jonkoping.se. I samarbete med 
Poesiklubben Jkpg och Poetry Slam Jkpg

 
KORSORDSTRÄFF

Tillsammans löser vi korsord! Material finns på plats. 
Ingen föranmälan behövs. Vårens korsordsträffar hålls 
sista måndagen varje månad.  

MÅNDAGAR  kl 11.00–12.00  
(28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr, 27 maj) 
PLATS: Lärverkstan, 1 trappa upp
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bibliotek.jonkoping.se

Jönköpings bibliotekBokerierApp: Ung Jkpg


