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JANUARI

Tisdag 16 januari kl. 18.30  
”Fake news”, källkritik och riktiga nyheter
Anders Nilsson chefredaktör på Nerikes Allehanda, berättar om hur de jobbar på 
NA/Mittmedia idag, hur de hanterar tips, källor o.s.v. Han ger exempel på ”fake 
news” och föreläsningen avslutas med frågestund och diskussion.

Onsdag 17 januari kl. 17.00   
Häng med på nätet
Mattias Elfvingsson berättar om säkerhet för mobiler/surfplattor och hjälper dig  
med frågor du har angående din smartphone, dator eller surfplatta. 
Samarr: ABF

Tisdag 23 januari kl. 18.30  
Fåglar i vått och torrt - bildföredrag
Jonas Classon fick kommunens kulturpris som årets eldsjäl. Jonas, som kommer 
från Kumla, är naturfotograf med fåglar som huvudmotiv. Fotointresset fick han 
under tidiga år ute på sjön efter att han ”lånat” med sig sin systers systemkamera 
på en fisketur. Det visade sig snart att fotograferingen skulle ta en stor dela av hans 
tid. Idag jobbar han som frilansfotograf.  Jonas berättar historierna bakom sina 
bilder från hans senaste utställning med samma namn. Det blir spännande möten 
med fåglar från när och fjärran - i både vått och torrt.

Bland Massajer och bufflar, 30/1 Anders Nilsson, 16/1



Foto: Jonas Classon, 23/1

Tisdag 30 januari kl. 18.30  
Bland Massajer och bufflar
Carl Winberg har bott delar av sin uppväxt och vuxna liv i Afrika. Carl, hans bror 
och några vänner startade en ideell förening år 2000 med inriktning att hjälpa 
några byar i Tanzania som ligger för avlägset för att få hjälp av andra organisatio-
ner. De har gett stöd till skolbyggen, sponsrat elever samt startat trädplantering. 
Carl Winberg visar bilder från djurlivet i Tanzania och berättar om massajerna 
som bor i områden runt nationalparkerna i landet.

FEBRUARI

Fredag 9 februari kl. 19.00 i Svenska kyrkan, Kumla  
Svenska Kammarorkestern
Approach - Brett Dean, Brandenburg konsert 6 - JS Bach, Symfoni nr 4 - Brahms
Pris: 120 kr. Förköp på Kumla bibliotek från och med 22/1.

Svenska Kammarorkestern, 9/2



Tisdag 13 februari kl. 18.30  
Det är farligt att svälja levande byten.
Författarna Petteri Nuottimäki och Oskar Hallbert intervjuar varandra om sina 
senaste böcker ”En berusad björn i Bergslagen” och ”Bug Out”. Men också om 
annat viktigt, som spionerande kylskåp, revolterande fåglar och hur man överlever 
jordens undergång.

Onsdag 14 februari kl. 17.00   
Häng med på nätet
Mattias Elfvingsson berättar om Backup av mobilen och 
hjälper dig med frågor du har angående din smartphone, 
dator eller surfplatta. Samarr: ABF

Tisdag 20 februari kl. 18.30  
Nordkorea - landet där kalla kriget fortfarande pågår
Nordkorea är diktaturen som vi hör talas om mycket på nyheterna i samband med 
kärnvapenprov och robotmissiler, men som många inte vet så mycket om. Före-
läsning med Per Lundqvist, till vardags politisk sekreterare för Liberalerna, som 
under många år intresserat sig för Nordkorea.

Tisdag 27 februari kl. 18.30   
Barbro Hörberg i ord och ton
Eva Gisslén-Ståhl sjunger, Anders Ekstrand spelar och Gunilla Pihlblad berättar.

Petteri Nuottimäki & Oskar Hallbert,  13/2 Per Lundqvist i Nordkorea, 20/2

Stickcafé 
tisdagar på 
Café & Le
kl. 17–19

Samarr: Bilda



KONST PÅ BIBLIOTEKET
Kumla utställningshall

13/1–12/2   Eva Hjertberg - Jakobsson, Skövde  ”Traditionellt måleri i vår tid” Bo Borg, 
kulturskribent Skaraborg

 
17/2–19/3  Torbjörn Länk, Stockholm  ”Jag fotograferar människor på gator och torg, i  Stockholm och på resor runt om i världen.  Fotografier som tjänar som skisser till målningarna.  Måleriet ger en närvarokänsla som fotografiet saknar: 
volym, djup, penseldrag – spår av liv.”

Utställningshörnan

13/1–30/1   
Karl-Evert Eklund - Foto fågelbilder

3/2–20/2   Camilla Bergman, Marie Pettersson och  
Anna Davidsson. Ateljé Krumeluren.

 
24/2–13/3   
Mari-Louise Eriksson - Med himlen som tak
Målningar i blandade tekniker



BARNENS SÖNDAG

21 januari kl. 14.00  
Småkryp
Vad är småkryp, hur kan de se ut, vad gör de? Utifrån det får man pyssla ihop ett 
eget småkryp. Med Agnes och Agnes från Kävesta folkhögskola.
För barn från 6 år.

28 januari kl. 14.00   
Umpa umpa fallerallera!
En färgglad och rörelserik musikföreställning där alla deltar så mycket eller så lite 
man vill. Med sång, fiol och tramporgel tar vi oss ut på ett musikaliskt äventyr från 
topp till tå, både för stora och små. Varmt välkomna att umpa loss tillsammans 
med Trio med Umpa!
För barn 0–6 år. 40 kr för barn, vuxen gratis

11 februari kl. 14.00  
Självporträtt
Här får du måla ett självporträtt med en speciell teknik då man målar med lim och 
salt. Med Agnes och Agnes från Kävesta folkhögskola.
För barn från 6 år.

Trio med Umpa 28/1Stormen 18/2



18 februari kl. 14.00  
Stormen
Ett spännande äventyr som cirklar kring barn och föräldrarollen, den stora bubb-
liga vänskapen, främlingsrädla och oro för det som kan anses annorlunda. Följ med 
Miranda och Prospero på ett musikaliskt och fantasifullt äventyr genom stormen.
För barn 4–6 år. 40 kr för barn, vuxen gratis.

VARJE VECKA FÖR BARN

Titt ut!
Sång, ramsor och rytmik för barn 2–8 månader.
Onsdagar kl. 10.00 med start 24 januari.
Begränsat antal platser. Anmälan till biblioteket.

Upplevelsesagor
För barn 3–6 år.
Torsdagar kl. 10.00 med start 25 januari.
Anmälan till biblioteket för förskolor.

Fredagsmys!
Musik och rytmik, berättelser och pyssel för barn 0–6 år.
Fredagar kl. 10.00–11.30 med start 26 januari.

Trio med Umpa 28/1
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Följ oss på Gilla oss på


