
ProgramProgram

4 - 10 oktober 20214 - 10 oktober 2021

I samarbete med: Norra Hallands konstförening,  
Föreningen Fritidskonstnärerna i Kungsbacka,  

Kungsbackagruppen, Terra Stoffa, Kungsbacka fotoklubb,  
Grannkonst, Aranäs AB, Tjolöholms slott och andra  

kultur och konstarrangörer.
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Fototävling

Ta ditt bästa konstfoto under veckan och delta i en 
fototävling tillsammans med Kungsbacka fotoklubb!
Tagga fotot med #konstensvecka2021 och  #kungs-
backafotoklubb. Fina bokpriser utlovas till vinnarna.

KKOONNSSTTEENNSS  
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Under veckan
 
Konstfulla djur i Kungsbacka konsthall 
Utställning för hela familjen med skaparverkstad.  
Öppen mån-fre 12-17, lör-sön 11-15. Kulturhuset Fyren.

Terra Stoffas utställning 
Öppen mån-lör 10-14, ons 18 i Kyrkcaféet, Kungsbacka 
torg.

Poängpromenad på temat konst
Hämta ditt tipsformulär hos Turistinformationen i  
kulturhuset Fyren eller i Galleri Hjertstedska Villan.

The Heartbeat KBA 
Verket är en hyllning till all vård- och omsorgspersonal. Du 
hittar det på bron vid Alléskolan. #TheHeartbeatKBA

Pumpautställning 6-17 oktober 
Utställningen är skapad av team Margaretha Jonsson från 
Pepparrotsgården i Fjärås. Öppet dagligen 12-18 på Tullen 
8:s innergård, entré från Storgatan 10 eller Kyrkogatan 13.

Konstens vecka firas nationellt  
för att uppmärksamma konsten.

Under veckan samarbetar olika föreningar  
och arrangörer för att berika 

Kungsbackas konstliv.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Tänk på att hålla avstånd även om du är vaccinerad.

Besöksadresser

• Kulturhuset Fyren: Borgmästaregatan 6 i Kungsbacka.
• * Galleri Hjertstedska Villan: Borgmästareplatsen 3 i 

Kungsbacka. Öppet mån-tors 12-18, fre-sön 11-15.
• Rosa Villan: Storgatan 49 i Kungsbacka.
• Ottossons Gård: Lottavägen 4 i Åsa.
• Biostaden Kungsbacka: Kungsmässan i Kungsbacka.
• Kungsbacka Teater: Gymnasiegatan 42 i Kungsbacka.
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Måndag 4 oktober

Invigning kl 16
Invigning av Konstens vecka och vernissage av stenkonstnär 
Ivana Machackovas konstverk invigs på Kungsbacka torg av 
Pernilla Warberg.

Performance kl 16.30 
re_verb_era_tion - koreografiska skuggningar och speg-
lingar i nuet av och med konstnär Benedikte Esperi och 
berättelser om labyrinter av konstnär Henning  
Rehnström. Vid labyrinten utanför kulturhuset Fyren.

Vernissage av Grannkonst kl 17
Tre konstnärer från Falkenberg ställer ut på Kultur- 
torget i kulturhuset Fyren: Ann Ivarsson, Gunnel  
Hillerström-Bengtsson och Hans-Erik Karlsson-Jarnvall. 

Vernissage av Konstfoto kl 17.30
Kungsbacka Fotoklubb ställer ut på Bryggan i kulturhuset 
Fyren.

Vernissage av samlingsutställning  
kl 18-20 *
Föreningen Fritidskonstnärerna ställer ut hela veckan i  
Galleri Hjertstedska villan. Mingel och lättare förtäring.  

Konst & jazz uppåt väggarna kl 18-20.30
Konst exponeras fritt på fasad och väggar vid Rosa Villan.
Johan Leijonhufvud Trio - musik. Ninja Agborn - måleri/
installation/skulptur, Charlotte Berglin - film, Johanna 
Valero - skulptur/film, Sofia Sandberg - glaskonst/måleri, 
Mattias Hultgren - glaskonst/måleri.

Tisdag 5 oktober 

Drop in-verkstad kl 15-17
Måla eller teckna en berättelse om de två magiska var-
elserna Dino och Rådjuret och låt fantasin flyga framför 
skulpturerna utanför kulturhuset Fyren.

Graffiti i trädgår’n kl 15-18 *
Kom och prova på att spraya ditt konstverk i Galleri  
Hjertstedskas villans trädgård. För ungdomar 13-20 år.

Filmen Tove kl 18
Filmen skildrar Tove Janssons intensiva sökande efter lust 
och frihet, och tillblivelsen av ett av världens mest älskade 
konstnärskap. Biljetter bokas på biostaden Kungsbackas 
webbplats.

Onsdag 6 oktober 

Konstvisning kl 12
Lunchguidning av utställningen Konstfulla djur i  
Kungsbacka konsthall.

Rakubränning kl 15-17 *
Elisabeth och Gunnar Johansson från Ateljé JO visar raku-
bränning utomhus vid Galleri Hjertstedska villan.

Graffiti i trädgår’n kl 15-18 *
Kom och prova på att spraya ditt konstverk i Galleri Hjert-
stedskas villans trädgård. För ungdomar 13-20 år.

Torsdag 7 oktober 

Graffiti i trädgår’n kl 15-18 *
Kom och prova på att spraya ditt konstverk i Galleri Hjert-
stedskas villans trädgård. För ungdomar 13-20 år.

Varför inte en Buddha i ån? kl 18-19 
Föredrag med Kristina Mellström, fd konstintendent på 
Borås konstmuseum, i Snäckan, kulturhuset Fyren. Om 
skulpturbiennalen och om hur det hela började.
 
Fredag 8 oktober

Performance kl 18.30
Koreografen Benedikte Esperi gör performace på  
Kungsbacka torg.

Fönsterutställning av Combi Cats kl 19
Fictions We’re Made Of visas i Facklans fönster. Konstnärs-
duon Combi Cats är på plats och berättar om sin  
utställning.

Dans och körsång kl 19.30
Björn Areskogs dubbelkvartett sjunger tillsammans med 
barn längs Storgatan. De följs av Jenny Larssons dansare 
som dansar på Kungsbacka torg. 
En film om Ivana Machackovas arbetsprocess visas i  
anslutning till torget.

Lördag 9 oktober 

Molnskådarworkshop kl 12-14
Molnskåda med författaren Linnéa Krylén. Lär dig massor 
av spännande fakta om moln och skapa din egen molnkonst 
på Esteten. Anmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se

Rakubränning kl 12-14 *
Elisabeth och Gunnar Johansson från Ateljé JO visar raku-
bränning utomhus vid Galleri Hjertstedska villan.

Graffiti i stadsdelen Valand kl 13-16 
Testa på graffiti med konstnär Adam Algotsson, Appear37, 
vid Gula villan. 

Kultursalong kl 13-16
På Ove Ottosson Konstgård är det konstvisning, mingel 
och konsert.  
Kl 13.30 Tenoren Olof Söderberg från GöteborgsOperan 
framför Jussis pärlor på mitt sätt tillsammans med pianisten 
Arne Murby. 
Parkera vid Åsa IP och följ skyltningen.

Söndag 10 oktober

Art & craft kl 11-12  
En visning där vi tittar närmare på Tjolöholms slotts konst 
och konsthantverk. Biljett köps på Tjolöholms slotts  
webbplats.

Finissage kl 15-18  
Musik, mingel och konstvisning i Rosa villans trädgård.

Steve Coleman kl 19.30  
Jazzkonsert med poesi på Kungsbacka Teater med jazz-
målningar i foajén av Dan Evermark. Biljetter bokas på 
ticketmaster.se

Med reservation för ändringar.

https://www.filmstaden.se/biograf/NCG95224/biostaden-kungsbacka
https://www.filmstaden.se/biograf/NCG95224/biostaden-kungsbacka
mailto:bibliotek.program%40kungsbacka.se?subject=M%C3%A5lnsk%C3%A5darworkshop
https://www.ticketmaster.se/event/steve-coleman-five-elements-biljetter/597227

