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Rubrik VårenÊ2023 

Välkommen till vårens program i Kulturhuset Kajutan och biblioteken på 
Orust. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. I evenemangskalendern på 
www.orust.se meddelar vi om det blir några förändringar i programmen.  
 
JANUARI  
 
Stickträffar på Svanesunds bibliotek 
Torsdag 12 januari klockan 18:00-20:00 
Svanesunds bibliotek 
 

Kom och testa på att sticka! Vi träffas för att tipsa, hjälpa och inspirera 
varandra. Träffen leds av Ingvor Ohlsson. Hjärtligt välkomna! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
 
Vidunderliga vardag!  
Konsert med Orustgruppen Söcken 
Tisdag 24 januari klockan 19:00-20:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
Söcken är Elisabet H. Hallhages  
vardagsbetraktelser omgivna av Per 
Maupoix’ färgade klaviaturklanger och  
Sören Backmans trygga bas. 
Själva namnet är en urgammal  
beteckning för det vi idag kallar vardag.  
 
Och så som världen utvecklar sig nu 
verkar det varade lyxigaste och mest 
vidunderliga vi har. Väl värt att besjunga! 
 
Entré 100 kr, biljetter bokas via nortic.se. 
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 
 



FEBRUARI 
 
Café Kajutan: Jordenruntseglare del 2 
Onsdag 8 februari klockan 19:00-21:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
Hur kan det vara att leva ensam i en segelbåt 
och segla runt hela jorden? Sverker Ullerstam 
berättar och visar bilder från sin  
Jordenruntsegling och drygt sju år på havet.  
 
Förra året kom han bara halvvägs, så nu är det 
dags att gå iland! 
 
Fri entré och fika. 
Arrangörer: Café Kajutan, Kultur & Bibliotek, Studieförbundet  
Vuxenskolan 
 
Stickträffar på Svanesunds bibliotek 
Torsdag 16 februari klockan 18:00-20:00 
Svanesunds bibliotek 
 

Kom och testa på att sticka! Vi träffas för 
att tipsa, hjälpa och inspirera varandra. 
Träffen leds av Ingvor Ohlsson. Hjärtligt 
välkomna! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
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Sverker Ullerstam. 
Foto: Johan Söderpalm 

Boka en bibliotekarie! 
Vill du boka en bibliotekarie för att få lästips kring litteratur, IT-hjälp, eller 
om du har andra särskilda biblioteksfrågor? Även föreningar kan boka en 
bibliotekarie till sina föreningsträffar.  
 
Hör av dig till ditt lokala bibliotek! 



Orusts teaterförening och Slussens teatersällskap ger  
August Strindbergs klassiska pjäs ”Paria” 
Lördag 18 februari och söndag 19 februari  
klockan 18:00 båda dagarna, genrep fredag 17 februari klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

”Paria” skrevs av August Strindberg 
omkring år 1890, och är en enaktare på 
ca. 40 minuter. Nu uppförs den som ett 
samarbete mellan Orust Teaterförening 
och Slussens Teatersällskap. Pjäsen är i 
samma anda som Strindbergs övriga 
enaktare. Skarpa porträtt och hårda 
konflikter. I Paria möts två män med lik 
i bagaget och ouppklarade affärer. Det 
handlar om ”hjärnornas kamp”. Vem är utan skuld, vem har det renaste 
samvetet och vem kan förelägga den yttersta friförklaringen. Som alltid med 
Strindberg ryker hårtestarna och knivarna är skarpslipade. Ytterst är det en 
fråga om moral och rättvisa. Strindberg är ingen romantiker, han ångar på 
och låter ingen komma undan. Pjäsen bygger på en novell av Ola Hansson, 
en god vän till Strindberg som gav honom carte blanc att göra teater. 
 

Herr X, arkeologen, spelas av Dennis Svensson. Herr Y, en entomolog och 
”svensk amerikanare” spelas av Örjan Palmgren. Scenografin byggs av Sven 
Melander. Regissör är Anders B Jonasson. Föreställningen produceras och 
marknadsför av bl.a. Lena Hallberg. Medlemmar från båda föreningarna  
deltar i föreställningsarbetets praktiska aspekter. 
 

Entré 18 och 19 februari 150 kr, genrep fredag 17 februari 100 kr, alla biljet-
ter bokas via nortic.se. Arrangörer: Orusts Teaterförening, Slussens teater-
sällskap, Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 
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Gillar du att läsa och prata om böcker? 
Passa på att anmäla dig till någon av våra många bokcirklar som arrangeras 
på våra bibliotek. 
 
Hör av dig till ditt lokala bibliotek så får du veta mer! 



Hantverkscafé på Ellös bibliotek 
Torsdag 23 februari klockan 17:00-19:00 
Ellös bibliotek 
 

Under våren kommer vi återuppta vårt 
hantverkscafé på Ellös bibliotek! Vi star-
tar den 23 februari med en liten 
”kickoff”, där ni som deltar får komma 
med idéer och önskemål om vad vårens 
följande tre träffar ska innehålla – och gärna önskemål för framtida termi-
ner. Träffarna kommer främst fokusera på stickning och virkning, men 
andra förslag är naturligtvis välkomna! Ta med eget material och idéer till 
Ellös bibliotek, välkommen! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
MARS 
 
Vier Brillen - Hisingens  
nationalorkester är tillbaka! 
Tisdag 7 mars klockan 19:00-21:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Vier Brillen – som är Hisingens nationalorkester – spelar svängiga visor med 
roliga texter. Underfundiga rim och undermåliga vitsar! Egna låtar i Hasse & 
Tages och Povel Ramels anda, ofta med lokala motiv från den vitsiga staden 
på Västkusten. En konsert som ofelbart leder till gott humör! 

Entré 150 kr, biljetter bokas via nortic.se. Fikaförsäljning i pausen. 
Arrangörer: Kultur & bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan,  
Orusts Teaterförening 
 
Café Kajutan: Mer information kommer finnas på orust.se  
Onsdag 8 mars klockan 19:00-21:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 

Fri entré och fika. Arrangörer: Café Kajutan, Kultur & Bibliotek, Studieför-
bundet Vuxenskolan 
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Stickträffar på Svanesunds bibliotek 
Torsdag 16 mars klockan 18:00-20:00 
Svanesunds bibliotek 
 

Kom och testa på att sticka! Vi träffas för att tipsa, hjälpa och inspirera 
varandra. Träffen leds av Ingvor Ohlsson.  
Hjärtligt välkomna! 
 

Fri entré. Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
 
Världspoesidagen – Marit Kapla läser ur och  
berättar om ”Kärlek på svenska” 
Tisdag 21 mars klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Kärleken har många ansikten. Förälskelsens  
berusning, vardagens omtanke och kanske ett liv i 
gemensam strävan fram till guldbröllopet och 
förbi. Men också sorgen i att bli lämnad, himmel 
och helvete i en destruktiv passion och förlusten 
när en älskad dör. I ʺKärlek på svenskaʺ berättar 
en rad människor i olika åldrar och med olika  
bakgrund öppenhjärtigt om kärleken i sina liv.  
De bor allihop i Sverige, från Ystad i söder till  
Karesuando i norr. 
 

Deras unika erfarenheter och formuleringar är kärnan i en drabbande  
skildring av kärlekens villkor i vår tid. Marit Kapla belönades med  
Augustpriset för sin debutbok ”Osebolʺ, som har översatts till flera språk. 
ʺKärlek på svenskaʺ är ännu ett dokumentärt verk där olika röster  
tillsammans bildar en lyrisk helhet. Intervjuerna är gjorda av Staffan Julén till 
dokumentärfilmen med samma namn som boken. 
 

Entré 100 kr, biljetter bokas via nortic.se. 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Orusts Teaterförening,  
Kultur & Bibliotek 
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Marit Kapla. Foto: Cato Lein 



En plats blir en fågellokal 
Onsdag 22 mars klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Lennart Hermansson från Munkedal berättar och 
visar bilder på fåglar och andra djur från ett en  
liten älvs utflöde i Färlevfjorden som blir en  
fågellokal tack vare många rapporter i Artportalen och som då lockar  
besökande skådare från flera olika platser. Vi följer de olika årstidernas  
fåglar och även tillfälliga besökare. 
 

Fri entré, fika ingår. 
Arrangörer: Naturskyddsföreningen på Orust, Kultur & Bibliotek 
 
Plocka tång & strandväxter- författarbesök  
och bokpresentation med Linnea Sjögren 
Torsdag 23 mars klockan 17:00-18:00 
Ellös bibliotek 
 

Tångdykerskan Linnea Sjögren kommer till Ellös 
bibliotek och berättar om sina favoriter i havet - 
hur de skördas, hanteras och tillagas. Kom och lär 
dig mer om det skafferi som finns lättillgängligt  
direkt under havsytan! 
 

Fri entré. Arrangörer: Kultur & Bibliotek,  
Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Soliga tanterna med Ola 
Måndag 27 mars klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

ʺSoliga Tanterna med Olaʺ sjunger och spelar. 
Ukulele, fiol, gitarr, munspel, bas. Även teaterinslag! Vi tittar upp, kom hör 
vår grupp! Bara glada miner, när vårsola´ skiner! 
 

Entré 60 kr, biljetter bokas via SV tel.010-3300900 eller e-post: vast@sv.se 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 
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Trädgårdsdesign med Pia Hedenblad 
Onsdag 29 mars klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Här får du tips och inspiration på hur man kan 
skapa struktur, balans och harmoni i sin trädgård 
eller uteplats. Vi går igenom vikten av att veta 
trädgårdens förutsättningar såsom läge, jordmån 
och ljus. Sedan knyter vi ihop det med person-
liga önskemål, funktioner, färg, form och växter. 
Du får tips, inspiration och råd att använda i den 
egna trädgården eller uteplatsen. Trädgårdsarki-
tekt Pia Hedenblad bor i Ljungskile och är också 
ordförande i Svenska Trädgårdsdesigners. 
 

Entré 100 kr, biljetter bokas via nortic.se.  
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 
 
 
Hantverkscafé på Ellös bibliotek 
Torsdag 30 mars klockan 17:00-19:00 
Ellös bibliotek 
 

Under våren kommer vi återuppta vårt 
hantverkscafé på Ellös bibliotek! Vi star-
tar den 23 februari med en liten ”kickoff”, 
där ni som deltar får komma med idéer 
och önskemål om vad vårens följande tre 
träffar ska innehålla – och gärna önskemål för framtida terminer. Träffarna 
kommer främst fokusera på stickning och virkning, men andra förslag är 
naturligtvis välkomna! Ta med eget material och idéer till Ellös bibliotek, 
välkommen! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
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Pia Hedenblad 



Sådan Far - En varm komedi med 
familjära förvecklingar med  
Claes Månsson och Ola Hedén 
Torsdag 30 mars klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Einar Persson är pensionerad  
postmästare, änkeman och far till 45- 
årige Göran Persson. Nej, inte den  
Göran Persson. Denna Göran Persson 
bor fortfarande hemma hos pappa och 
det trivs han med. Nu är det lördag. 
Och på lördagar gör far och son 
samma sak vecka efter vecka. Äter 
lunch, dricker kaffe, spelar schack och 
ser på film. I den ordningen. 
 

Men vad är det med Einar? Varför går han plötsligt omkring och ler löjligt, 
är otrevlig, glömmer bort viktiga saker och varför står en flaska Champagne 
på kylning? Einar och Göran dricker ju aldrig Champagne. Och Göran,  
varför flyttar han inte hemifrån, han är ju trots allt medelålders?  
 

En salig blandning av vita lögner, förvecklingar, en inkompetent, en soffa 
från 1989, Pär Lagerkvist och Ravelli under VM-sommaren -94, kokas ihop 
till en soppa som doftar vemod, kärlek & försoning. Låter det krångligt? Det 
är det. Och ändå inte. Det är en stund i livet, som det är lika bra att skratta 
åt. Sådan far är en nyskriven komedi fylld av värme, välmenande  
missförstånd och dråpliga förvecklingar. 
 
I rollen som pappa Einar ser vi mästaren av komedi Claes Månsson, sedan 
1985 tillhörande Dramatens ensemble och för den breda massan känd  
genom flertalet filmer och tv-produktioner. Sonen Göran spelas av Ola 
Hedén, känd från bland annat Riksteatersuccén Alla heter Allan.  
 

Entré 150 kr, biljetter bokas via nortic.se. 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Orusts Teaterförening,  
Kultur & Bibliotek 
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APRIL 
Paul Simon, Van Morrison och Sting – tre favoriter på en eftermiddag 
Söndag 2 april klockan 16:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Bandet Total spelar låtar av tre favoriter. Total är från Göteborgstrakten och 
består av åtminstone 10 personer. Förutom musik bjuds det på quiz-frågor 
mellan låtarna som inte kräver specialkunskap om artisterna men lite  
klurighet i största allmänhet. Litet pris, men stor ära utlovas till de som hittar 
flest svar. 
 

Total består av: Staffan Höjer-sång, Catharina Davidsson-sång,  
Sara Redin-Kirchhoff-sång, Per Wallenius-gitarr, Hans Hellman-trummor, 
Jonathan Strand Höjer-keyboard, Lars-Erik Gustavsson-bas,  
Martin Arkevall-percussion, Lucas Arkevall-percussion,  
Jonathan Kronevik-trumpet, samt Fredrik Forsman-saxofon. 
 

Entré 150 kr, biljetter bokas via nortic.se. 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Orusts Teaterförening, Kultur & 
Bibliotek 
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Bandet Total spelar låtar av Paul Simon, Van Morrison och Sting 



Orust möter världen 
Tisdag 4 april klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Möt Orust-profilen Gudrun Persson - Rysslandsexpert, historiker och  
forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Senaste året har 
Gudrun ofta hörts kommentera Rysslands invasion av Ukraina i radio och 
TV. Hon var sommarpratare i radio 2022. Som deltidsboende på Orust har 
hon en stor kärlek till ön. Dessutom blir det fika och livemusik! 
 

Fri entré! 
Arrangörer: orustKONST, Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur &  
Bibliotek med stöd av Kulturrådet 
 
 
Café Kajutan: Mer information kommer finnas på orust.se  
Onsdag 5 april klockan 19:00-21:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Fri entré och fika. 
Arrangörer: Café Kajutan, Kultur & Bibliotek, Studieförbundet  
Vuxenskolan 
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Dansa, dansa, dansa… 
Torsdag 12 januari, torsdag 26 januari, fredag 10 februari, torsdag 23 febru-
ari, torsdag 2 mars, torsdag 23 mars, klockan 19:00-21:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

För dig som längtar efter att dansa. Som vill utforska livet och dig själv ge-
nom dans, rörelse och stillhet. Vi dansar vår egen fria dans under guidning 
och avslutar med avslappning. Sex tillfällen är planerade under början av 
2023 med erfarna och inspirerande dansare. 
 

Kostnad 150 kr/gång, 800 kr om du anmäler dig till alla sex tillfällen. 
Anmälan via www.sv.se/vast - sök på Dansa dansa dansa. 
 

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 



Hermann Hesses Krisdikter 
Tisdag 18 april klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Tysk-schweiziska författaren och nobel-
pristagaren Hermann Hesse pendlade livet 
igenom mellan asketisk andlighet och 
utenätter på krogen. I 50-årsåldern, paral-
lellt med Stäppvargen, skrev han sina säll-
an uppmärksammade Krisdikter. På rim, 
och inte utan humor, reflekterar krisdik-
terna över åldrande, åtrå, död och de-
pression.  
 

Nu har sångaren Christer Öhman, känd från bland annat Nynningen, tonsatt 
Hermann Hesses Krisdikter. Det har resulterat i en unik sångcykel i  
gränslandet mellan fushionjazz, konstmusik, kabaret och visa. Tillsammans 
med berättaren, Hessekännaren och operaregissören Johann Nordqvist, och 
ett rutinerat kompband, med fingertoppskänsla för musikens och diktens 
nyanser, placeras krisdikternas tema i ett sammanhang som exponerar en 
oväntad sida av Hermann Hesses författarskap. 
 

Medverkande: Magnus Hjorth – trummor, Jan Kardell – bas,  
Björn Perborg – vibrafon, Niklas Robertsson – klarinett,  
Christer Öhman – sång/musik, samt Johann Nordqvist – berättare. 
 

Entré 100 kr, biljetter bokas via nortic.se. 
Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Orusts Teaterförening, Kultur & 
Bibliotek 
 
Stickträffar på Svanesunds bibliotek 
Torsdag 20 april klockan 18:00-20:00 
Svanesunds bibliotek 
 

Kom och testa på att sticka! Vi träffas för att tipsa, hjälpa och inspirera 
varandra. Träffen leds av Ingvor Ohlsson. Hjärtligt välkomna! 
 

Fri entré. Arrangör: Orust kommunbibliotek 
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STICKA – detaljer som gör skillnad 
Torsdag 20 april klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
Ulla Engquist är de små detaljernas mästare och 
expert på  montering. Hon är Sveriges första 
Mästare i handstickning. 
 
Fri entré. 
Arrangörer: Orusts Slöjd, Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur & Bibliotek 
 
 
Författarkväll – Fem lokala författare:  
Susanna Roxfelt, Jessica Krabbe, Hedvig-Christina Hell, Elinor Kapp 
och Yvette Klang 
Måndag 24 april klockan 19:00 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Författarna fann varandra genom Bohusläns Bokmässa och bestämde sig 
för att bilda ett lokalt författarnätverk. De skriver i vitt skilda genrer. Su-
sanna med sina romanceböcker, Jessicas barnbok, Hedvig-Christinas pro-
salyrik och historiska roman, Elinors deckarserie och Yvettes dystopiska 
novellsamling och roman som mixar spänning och drama ger läsarna ett 
brett litterärt smörgåsbord att välja från. Hör dem berätta om sina böcker 
och hur författarnätverket fungerar. 

Entré 100 kr, biljetter 
bokas via nortic.se. 
 
Arrangörer:  
Studieförbundet  
Vuxenskolan, Orusts 
Teaterförening, Kultur 
& Bibliotek 
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Hantverkscafé på Ellös bibliotek 
Torsdag 27 april klockan 17:00-19:00 
Ellös bibliotek 
 

Under våren kommer vi återuppta vårt 
hantverkscafé på Ellös bibliotek! Vi star-
tar den 23 februari med en liten 
”kickoff”, där ni som deltar får komma 
med idéer och önskemål om vad vårens följande tre träffar ska innehålla – 
och gärna önskemål för framtida terminer. Träffarna kommer främst foku-
sera på stickning och virkning, men andra förslag är naturligtvis välkomna! 
Ta med eget material och idéer till Ellös bibliotek, välkommen! 
 

Fri entré. Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
 
MAJ 
 
Bokcafé 
Torsdag 3 maj klockan 14:00-15:00 
Henåns bibliotek 
 

Vi träffas över en fika och byter boktips med varandra. Perfekt tillfälle att få 
lästips till bokcirkeln eller hängmattan! 
 

Fri entré och fika. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
 
Café Kajutan: Mer information kom-
mer finnas på orust.se  
Onsdag 10 maj klockan 19:00-21:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Fri entré och fika. 
Arrangörer: Café Kajutan, Kultur & Bibliotek, Studieförbundet  
Vuxenskolan 
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Stickträffar på Svanesunds bibliotek 
Torsdag 11 maj klockan 18:00-20:00 
Svanesunds bibliotek 
 

Kom och testa på att sticka! Vi träffas 
för att tipsa, hjälpa och inspirera 
varandra. Träffen leds av Ingvor Ohls-
son. Hjärtligt välkomna! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
 
Modesalong med slow fashion 
Lördag 20 maj klockan 15:30-17:30 
Henåns bibliotek 
 

En modevisning där lokala och inbjudna (re)designers och sömmerskor visar 
hållbart mode, kläder samt accessoarer. Låt dig inspireras till vackra, person-
liga klädval med litet avtryck på klimat och miljö. 
 

Fri entré! 
Arrangörer: Nätverket Slow Fashion Orust, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Kultur & Bibliotek 
 
Hantverkscafé på Ellös bibliotek 
Torsdag 25 maj klockan 17:00-19:00 
Ellös bibliotek 
 

Under våren kommer vi återuppta vårt hantverkscafé på Ellös bibliotek! Vi  
startar den 23 februari med en liten ”kickoff”, där ni som deltar får komma 
med idéer och önskemål om vad vårens följande tre träffar ska innehålla – 
och gärna önskemål för framtida terminer. Träffarna kommer främst foku-
sera på stickning och virkning, men andra förslag är naturligtvis välkomna! 
Ta med eget material och idéer till Ellös bibliotek, välkommen! 
 

Fri entré. 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 



ARRANGEMANGÊFÖRÊBARN 
 
Familjeföreställning - Astons Stenar 
Lördag 28 januari klockan 14:00-14:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Aston hittar sin första sten och 
ser sig omkring. En del stenar är 
stora, andra små, men alla är det 
synd om och alla får följa med 
hem till Aston. Där får stenarna 
det varmt och mysigt i en egen 
säng. Teater Pero har tagit  
föreställningen Astons stenar 
flera varv runt jorden. Nu  
kommer den prisbelönta föreställningen,  
baserad på bilderboken Astons Stenar av Lotta Geffenblad, till Kulturhuset 
Kajutan. 
 

Klockan 12:00-14:00 blir det pyssel för alla åldrar. Innan föreställningen du-
kar vi upp pysselbordet i bibliotekets barnavdelning. Pysselstunden är gratis, 
drop in. 
 

Entré till teatern 25 kr, familj max 75 kr. Biljetter bokas via nortic.se.  
Arrangör: Kultur & Bibliotek 
 
 
Öppna förskolan på biblioteket 
Onsdag 15 februari klockan 9:30-10:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
Välkommen för en mysig stund på biblioteket med ditt barn. Vi högläser, 
tipsar om böcker och sjunger. Ta sällskap med Öppna förskolan från deras 
lokaler kl. 9:15 eller kom direkt till biblioteket. 
 
Fri entré. Drop in, ingen föranmälan. 
Arrangörer: Öppna förskolan, Orust kommunbibliotek 
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Astons stenar. Foto: Jose Figueroa 



Familjeföreställning - FÅGEL 
En dansföreställning för barn 2-6 år 
Lördag 25 februari klockan 14:00-14:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
I ett landskap med böljande tyger, 
bris av vingslag och ett plötsligt regn 
bjuds barnen in till att upptäcka  
rörelse, ljud och rum. Hur känns det 
att sväva genom vinden? Behöver en 
vingar då, eller kan det gå ändå?  
Fågel är en finstämd och interaktiv 
dansupplevelse i fågelns rörelsevärld. 
Av och med KolKo- KollektivKompaniet. 
 
Klockan 12:00-14:00 kan du pyssla fantasifåglar med enkla former. Innan 
föreställningen blir det pyssel i bibliotekets barnavdelning, för alla åldrar. 
Pysselstunden är gratis, drop in. 
 
Entré till teatern 25 kr, familj max 75 kr. Biljetter bokas via nortic.se.  
Arrangör: Kultur & Bibliotek 
 
 
Öppna förskolan på biblioteket 
Onsdag 15 mars klockan 9:30-10:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 
Välkommen för en mysig stund på  
biblioteket med ditt barn. Vi högläser, tipsar 
om böcker och sjunger. Ta sällskap med 
Öppna förskolan från deras lokaler kl. 9:15 
eller kom direkt till biblioteket. 
 
Fri entré. Drop in, ingen föranmälan. 
Arrangörer: Öppna förskolan, Orust kommunbibliotek 
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Fåglar. Foto: Johan Nilsson 
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Öppna förskolan på biblioteket 
Onsdag 19 april klockan 9:30-10:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Välkommen för en mysig stund på biblioteket med ditt barn. Vi högläser, 
tipsar om böcker och sjunger. Ta sällskap med Öppna förskolan från deras 
lokaler kl. 9:15 eller kom direkt till biblioteket. 
 

Fri entré. Drop in, ingen föranmälan. 
Arrangörer: Öppna förskolan, Orust kommunbibliotek 
 
 
Under vattnet - En musikalisk, interaktiv teaterupplevelse  
för den allra yngsta publiken 
Tisdag 25 april klockan 10:00-10:40 för barn 1-3 år och  
klockan 13:00-13:40 för barn 6-12 månader 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Kom med ner under vattnet och 
upptäck en bubblande, musikalisk 
och interaktiv värld full av färger, 
toner och rörelse. Med humor, 
empati och nyfikenhet som ledord, 
skapar vi en värld som väntar på 
att utforskas. Under vattnet är en 
rolig, varm och snäll berättelse om 
vänskap, mod och att leka. Vi vill 
uppmuntra nyfikenhet,  
utforskande och humor hos vår 
unga publik. 
 

Medverkande: Caroline Pehrson, Ester Holmén och Johan Charles+tekniker 
Regi: Susanna Forsberg. 
 

Antal i publiken: 15 barn + medföljande vuxen. 
Entré 50 kr för 1 vuxen och 1 barn, biljetter bokas via nortic.se. 
För frågor kontakta: tonekjersti.karlsen@orust.se 
Arrangör: Kultur & Bibliotek 

Teater Nykikare. Foto: Tone Karlsen 
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Öppna förskolan på biblioteket 
Onsdag 17 maj klockan 9:30-10:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Välkommen för en mysig stund på biblioteket med ditt barn. Vi högläser, 
tipsar om böcker och sjunger. Ta sällskap med Öppna förskolan från deras 
lokaler kl. 9:15 eller kom direkt till biblioteket. 
 

Fri entré. Drop in, ingen föranmälan. Arrangö-
rer: Öppna förskolan, Orust kommunbibliotek 
 
Öppna förskolan på biblioteket 
Onsdag 7 juni klockan 9:30-10:30 
Kulturhuset Kajutan, Henån 
 

Välkommen för en mysig stund på biblioteket med ditt barn. Vi högläser, 
tipsar om böcker och sjunger. Ta sällskap med Öppna förskolan från deras 
lokaler kl. 9:15 eller kom direkt till biblioteket. 
 

Fri entré. Drop in, ingen föranmälan. 
Arrangörer: Öppna förskolan, Orust kommunbibliotek 
 
Rytmik med Öppna förskolan och Orust kulturskola 
Måndagar 30 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, klockan 11:15-12:00  
 

Välkomna till baby- och barnrytmik med Öppna förskolan och Orust Kul-
turskola vid fyra tillfällen under våren! Du och ditt barn kommer att sjunga, 
läsa ramsor och röra er till musik. Ni får musikglädje i en lekfull miljö. 
 

Fri entré, men anmälan görs via e-post till madelene.holmstrom@orust.se,  
Arrangörer: Orust Kulturskola, Öppna Förskolan, Orust kommunbibliotek 
 
Rytmik med Orust Kulturskola, för 0-2 år 
Måndagar 6 februari, 13 februari, 6 mars, 13 mars, 20 mars kl. 10:00-10:45  
Välkomna till baby- och barnrytmik med Orust Kulturskola! Du och ditt 
barn kommer att sjunga, läsa ramsor och röra er till musik. 
 

Fri entré, men anmälan görs via e-post till madelene.holmstrom@orust.se,  
Arrangörer: Orust Kulturskola, Orust kommunbibliotek 



KONSTUTSTÄLLNINGARÊ 
KULTURHUSETÊKAJUTAN,ÊHENÅN 
 
UNDRIEN 
En fantastikutställning av Magnus Lönn 
Fredag 3 februari - tisdag 28 februari 
Vernissage fredag 3 februari kl. 11:00-14:00 
 
UNDRIEN finns överallt eller ingenstans. Kommer jag till UNDRIEN så 
snart jag har något att undra över? En utställning om ord, bokstäver och  
fantasi av konstnären Magnus Lönn. Utställningen UNDRIEN kretsar kring 
språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten  
förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger 
tankarna ny fart och riktning. Utställningen riktar sig framförallt till barn i 
bokstavsåldern men kan egentligen ses av alla åldrar. Inriktningen är vald för 
att stimulera barns språkliga utveckling. 
 
Arrangör: Orust kommunbibliotek 
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Minnesutställning Kerstin Gadd 
Lördag 4 mars - onsdag 22 mars 
Vernissage lördag 4 mars kl. 11:00-14:00 
 
Kerstin Gadd, Kerstin var akvarellist sedan 
drygt trettio år tillbaka. Utvecklade sin egen 
"sagolika" stil med bland annat tuschbläck som 
förstärkare. Njut av bilderna på utställningen 
och se gärna mer på Kerstins hemsida;  
kerstingadd.se.  
 
Arrangör: Orust konstförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Södra Bohusläns konstvandring 
Lördag 25 mars – onsdag 12 april 
Vernissage lördag 25 mars kl. 11:00-14:00 
 
En samlingsutställning visas på Kajutans utställningshall där konstnärer som 
deltar i konstvandringen visar en del av sina konstverk. En katalog finns för 
besökaren med information om konstnären och en vägbeskrivning till 
konstnärernas öppna ateljéer. 

Arrangör: Orust konstförening 
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Kärleken till färg och form 
Caroline Lindqvist, Christina Ärlestig och Otto Lundbohm 
Lördag 15 april - onsdag 14 juni 
Vernissage lördag 15 april kl. 11:00-14:00 
 
Färg, form och ljus är grundstenarna i våra bilder. I skilda material och  
tekniker, så som textil, trä, glas och måleri arbetar vi med sambandet mellan 
färg och form. 
 

Caroline Lindqvist 
Mina textila bilder byggs upp av många små 
stygn, på en vävd yta. Jag inspireras ofta av  
naturens detaljer, mönster och formationer, av 
färgkombinationer som jag möter i staden, på 
landet, på resor och i vardagsföremål. Många  
timmar läggs på att sy små stygn. Det är en  
långsam process men ger utrymme för eftertanke. 
Och under arbetets gång föds ofta idéer till  
vidare arbete. 
 

 
 
Christina Ärlestig 
Jag vill se färgen skimra och hitta dynamiken  
mellan former som kuben och klotet, fyrkanten 
och cirkeln, det böjda och det raka. Arbetar före-
trädesvis med bivaxoljefärg på duk. 
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Otto Lundbohm 
Mina bilder skapas av fönsterglas (sodaglas) och 
flaskglas som smälts samman och formas i många 
lager. Teckningen i bilden är utförd med  
blästerteknik. 
 

Arrangör: Orust konstförening 
 
 
 
Sommarutställning Nordiska målarsällskapet 
Lördag 17 juni - onsdag 16 augusti 
Vernissage lördag 17 juni kl. 11:00-14:00 
 

Samlingsutställning med konstnärer från Svenska Konstnärsförbundet  
Region Väst. Vi är ca 200 medlemmar i väst och ca 900 i hela Sverige.  
Region Väst består av medlemmar från Halland, Västra Götaland och 
Värmland som arbetar med många olika tekniker måleri, teckning, grafik, 
skulptur, textil, silversmide och foto m m. Vi anordnar flera utställningar för 
våra medlemmar varje år. Under 2022 hade vi utställningar i  
Göteborg, Marstrand, Falköping och Rottneros. 
 

Arrangör: Orust konstförening 
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OrustÊkommunÊÊÊ473Ê80ÊHENÅN 
ÅvägenÊ2-6ÊÊÊtelÊ0304-33Ê40Ê00 

kommun@orust.seÊÊÊwww.orust.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppettider och kontaktuppgifter 

Kulturhuset Kajutan/Henåns bibliotek 

Måndag klockan 12:00-15:00 

Tisdag klockan 10:00-19:00 

Onsdag klockan 10:00-19:00 

Torsdag klockan 10:00-19:00 

Fredag klockan 10:00-17:00 

Lördag klockan 10:00-14:00 

 
Telefon: 0304-33 42 50 

E-post: henan.bibliotek@orust.se 
Adress: Hamntorget 18, 473 34 Henån 


