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från oss på Kultur & Fritid

STADSBIBLIOTEKET

LIDKÖPINGS KONSTHALL

Missa inte vår adventskalender som vi har tillsammans
med Vänermuseet. Nya tips varje dag!
Biblioteket har ett antal digitala resurser i form av böcker,
ljudböcker, tidskrifter och filmer som du kan komma åt
hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod.

Upplev utställningen Töcken av Danilo Stankovic digitalt.
Hör konstnären själv berätta, ta del av utställningen och
fördjupa dig i verken på våra sociala medier. Du kan även
uppleva utställningen i fönstren ut mot Målaregatan.
Varje vecka kommer ett nytt konstverk vara i fokus.

Var med i vår digitala

Romance

-bokcirkel!

Anmäl dig till: carola.fredriksson@lidkoping.se
För önskemål om böcker och annan media samt för
avhämtning av reserverade böcker, maila eller ring:
stadsbiblioteket@lidkoping.se, 0510-77 00 50, 77 00 51.

OBS! NY TID! Berättarkväll från Ajax 15 dec kl 18.30
Skrock och skrönor i juletid med Maria Sanderl.
Vi använder oss av programmet Zoom.
Anmälan: camilla.boring@studieframjandet.se.
Fotopromenad! Ett evenemang på facebook!
Det enda som behövs är en smartphone och skarpa ögon!
Titta på de gamla bilderna från Lidköping och klura ut vart
fotografen stod när bilden togs. Knäpp en bild från samma
ställe fast idag! Pågår hela jullovet, för alla åldrar.
Finns det Skaraborgska serieskapare?
Jodå, fler än väntat och med enorm spännvidd!
En brokig och fascinerande samling presenteras i
denna utomhusutställning som pågår tom 9 februari.

KULTUR I LIDKÖPING
Strålar av laserljus binder samman Lidköping under
vintermörkret varje dag kl 17-22 från den 11/12-6/1
(Nyårsafton kl 17-01). Dekorerade trädgårdsskulpturer
bidrar till julstämningen och lyser upp Nya stadens torg
och Rådhuset.
Ljuspromenad mellan Torgbron och Wennerbergsbron. Tillsammans med rutinerade arrangören av
Nossans ljusfestival lyser vi upp tillvaron lite extra
30/12-6/1 under mörkrets långa timmar.
Digitalt nyårsprogram på nyårsafton via Facebook!
Emil Jensen & kommundirektör Ulrika Strandrot Frid
önskar alla Lidköpingsbor ett gott nytt år.
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#Salong!
Unga konstnärer från
Lidköping visar upp sina
verk. Utställningen visas
i bibliotekets fönster.
Samarr med Ung i Lidköping.

Julpyssla digitalt med konstpedagog
Georgia! Varje onsdag fr 9/12 och fram
till jul. Hämta en gratispåse med allt du
behöver och följ med in i Konsthallens
Julverkstad.
info: georgia.koulendrou@lidkoping.se

UNG I LIDKÖPING
Tomtejakt 4-6/12! Samla så många påsar juleskum som
möjligt. Den som hittar flest påsar vinner ett större pris.
Du hittar mer info på Instagram @tomtejaktlidkoping.
Aktiviteten genomförs med hjälp av Ungdomspeng.

www.lidkoping.se/uppleva-och-gora
Håll koll på våra sociala medier!

Vi önskar er alla

God Jul &
Gott nytt år!

