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Med reservation för ändringar

16 april Tisdagsbio Farenheit 11/9
Michael Moores FAHRENHEIT 11/9 är en provokativ och komisk 
betraktelse av den tid vi lever i och belyser två av de allra viktigaste 
frågorna i denna Donald Trump-era: Hur i h ...vete hamnade vi här 
och  Hur i h...vete tar vi oss härifrån?
Politisk dokumentär 2 tim 5 min
Entré 70 kr

Tis 22 jan kl.18.30 Tisdagsbio - Gräns 
Tullpolisen Tina, har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut 
smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon 
försöker dölja något. Ryktet om hennes skicklighet sprider sig inom 
poliskåren och hon anlitas för att hitta bevis mot en liga med 
omfattande kriminell 
verksamhet. 
Svensk Thriller, 1 tim 48 min 
Entré 70 kr

Tis 5 feb kl.18.30 Tisdagsbio - Den tysta revolutionen
Östberlin 1956: Theo och Kurt tar tåget till Västberlin. Vid ett biobesök 
ser de en journalfilm från upproret i Budapest. Det blir ett politiskt 
uppvaknande och tillbaka i skolan initierar de en tyst minut i solidaritet 
med det ungerska folkets protest mot sovjetiskt förtryck. Eleverna 
anklagas för att vara kontrarevolutionära. Ska de stå upp tillsammans i 
solidaritet, eller avslöja sina kamrater? 
Tyskt Drama 1 tim 51 min 
Entré 70 kr, Personalklubben 30 kr

Ons 10 april kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek
Anna Jansson - Författare - är uppvuxen i Visby, och numera bosatt i Örebro med 
sin familj. Hennes bakgrund somsjuksköterska har inspirerat henne att skriva om 
människors förhållande till liv och död, såväl som att väva in etiska 
frågeställningar i sina spännande historier. Anna Janssons romaner har sålt i 
fyra miljoner exemplar och är översatta till sexton språk. Böckerna om 
kriminalinspektör Maria Wern har gjort succé som tv-serie och film med 
Eva Röse i huvudrollen. Den senaste boken är Kvinnan på bänken som kom 2018.  
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Tis 9 april  kl.18.00 Författarbesök på Virserums bibliotek
Karin Brunk Holmqvists romaner från Österlen har gjort henne till en av 
Sveriges mest lästa och uppskattade författare. Med humor och mycket hjärta 
får vi möta hennes vardagshjältar som inser att det aldrig är för sent att förändra 
livet.Karin låter krocken mellan gamla och nya tider, landsort och stad, blomma 
ut i underhållande skrönor fyllda av mänsklig storhet och tillkortakommande. 
Berättelser som ofta lockar till skratt och igenkännande nickar.
Fri Entré 
Ingen föranmälan.

Ons 24 april kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek
Jens Liljestrand - kulturskribent, kritiker och författare; aktuell 
med boken Mannen i skogen som skildrar Vilhelm Moberg i helfi-
gur. Jens Liljestrand berättar levande och fängslande om en av våra 
mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. Man-
nen i skogen är den definitiva boken om Moberg och hans stund 
på jorden. Jens Liljestrand är Sveriges största auktoritet på Vilhelm 
Moberg, och disputerade 2009 med avhandlingen Mobergland: 
personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie.
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Foto: Fredrik Hjerling

Ons 6  feb kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek
Jimi Hendrix pannband – och andra skrönor om rock!
Förr handlade sägner om tomtar och troll, numera handlar de bland annat om 
rockstjärnor. Lyssna till mer eller mindre sanna berättelser om U2, Beatles, 
Dylan m fl. Berättaren Mikael Thomasson arbetar sedan tio år tillbaka som 
berättarpedagog på Sagobygden. Hans förmåga att fånga publiken och hans 
enorma närvaro har gjort honom till en mycket uppskattad berättare. 
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Tis 19 feb kl.18.30 Tisdagsbio - Beast 
På ön Jersey bor Moll med sin förtryckande mamma. När hon faller 
för den mystiske Pascal inser hon att hon måste bryta sig loss från 
sin familj. Samtidigt härjar en brutal seriemördare på ön och 
misstankarna faller på Pascal. Moll gör allt för att försvara sin kärlek 
men ett frö av tvivel börjar gro i henne. 
Engelsk dramathriller - 1 tim 37 min
Entré 70 kr. Personalklubben 30 kr   Medlemmar i Hultsfreds kommuns personalklubb - 40 kr  rabatt på biobiljett.



Tors 7 mars kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek
Michel Issa  - Munken som blev multientreprenör
Michel Issa drömde om att bli munk. Nästan tio år av hans liv lades på den 
drömmen, men efter avslutad utbildning insåg han att det inte var det han var 
ämnad att göra med sitt liv. Michel söker hundratals jobb, men när han till 
och med får nobben av en stor snabbmatskedja är han redo att ge upp. 
Istället börjar han en ny resa. Idag är Michel 30 år gammal och redan en stjär-
na på entreprenörshimlen. För Michel handlar entreprenörskap om att föra 
människor närmare varandra, om att skapa en större gemenskap i samhället 
och att göra skillnad i människors liv.
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Tis 5 mars kl.18.30 Tisdagsbio  - And breathe normally
På flygplatsen i Reykjavik möts två kvinnor. Den ena kommer från 
Guinea Bissau och mellanlandar med ett falskt pass. Den andra är en 
ensamstående hemlös mamma som hoppas att provanställningen i 
passkontrollen ska ge henne förutsättningar att ta hand om sin son. En film 
om vänskap, utsatthet och hur ett oöverlagt ord kan förändra människors liv i 
grunden.

Islänskt Drama,1 tim 35 min
Entré 70 kr. Personalklubben 30 kr

Tis 19 mars kl.18.30 Tisdagsbio  - First man
First Man, den spännande historien om hur NASA landsatte en man på månen, 
med fokus på Neil Armstrong och åren 1961-1969. Filmen är baserad på boken 
av James R. Hansen och låter oss komma nära Armstrong och de uppoffringar 
han gjorde för att kunna utföra ett av världshistoriens farligaste uppdrag. 
Amerikanskt drama 2 tim 18 min
Entré 70 kr. Personalklubben 30 kr

Tis 26 mars kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek
Samuel Karlsson - Författare
Deckarförfattaren Samuel Karlsson född i Vimmerby debuterade med 
”Mordet på Hammarskjöld”. Han har efter det skrivit flera deckare om 
kriminalkommisarie Louise Hård och hennes kollegor på polisstationen i 
Hultsfred. Efter sin journalistutbildning har Samuel arbetat som reporter 
på Expressen och Aftonbladet och även varit chefredaktör för olika 
tidningar. Hans journalistiska bana inleddes på Djursdala Närradio.
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Tors 28 mars kl 12.00 Barnteater Färgerna - Virserums biliotek  
för  barn 2 - 5 år med Teater Buller & Breja 
Tre olika figurer i tre olika färger möts. De kommunicerar på tre helt olika 
sätt. En genom röst, en genom musik och en genom rörelse. Total 
förvirring uppstår. Figurerna blir tvungna att hitta vägar att kommunicera 
med varandra. De försöker finna det gemensamma i det olika. 
Kan tre enfärgade figurer bli flerfärgade?
Fri Entré
För att garanteras plats: Föranmäl till virserums.bibliotek@hultsfred.se
Max antal 40 barn + vuxna!

Lör 9 mars kl.11.00 Familjelördag på Hultsfreds bibliotek
Barnföreställningen Kalas Alfons Åberg! 
av och med Sagofen Isadora 
För barn 3-5 år.
Vi bjuder på kalasfika!
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Ons 20 feb kl.18.00 Berättarkväll på Virserums bibliotek 
Brita Freudenthal - författare från Målilla berättar om sin nya bok 
”Rekorderligt fruntimmer sökes”.
Fri Entré
Biblioteket bjuder på fika. - ingen föranmälan.

Tis 12 mars kl.17.00 After Work på Hultsfreds bibliotek 
Al-Hakawati - Historieberättaren - Syriska folksagor och legender
En fartfylld berättarföreställning på arabiska och svenska. Syriska folksagor, 
humor och spänning! En dagdröm blir verklighet, en livslögn att riskera livet 
för och en svart anka med glupsk aptit. Berättelserna är insamlade i syriska 
flyktingläger i Libanon, Jordanien och Syrien. 
Berättarna Ahmed Alaydi eller Isa Aouifia, Agnes Branting eller 
Peter Hagberg levandegör sagorna i fritt muntligt berättande på scenen.
Fri Entré
För att garanteras plats och fika förboka till biblioteket@hultsfred.se

Utställning  #ingenlitenlort - Hultsfreds Bibliotek
Utställningen öppnar den 18 mars under sportlovsveckan v 8 
#ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de 
avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och 
var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv 
för roll i det samtalet? Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens 
Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.
Utställningen visas på Hultsfreds bibliotek ca. tre veckor  och visas även 
på Virserums bibliotek veckorna efter det.
Mer information finns på www.bibliotek.hultsfred.se

Bild: Gunilla Bergström

2 april  Tisdagsbio The wife
Joan Castleman är gift med en av alla dessa män som tror att de äger världen, 
men som inte kan ta hand om sig själv eller någon annan. Han är också en av 
USA:s mer framstående romanförfattare, som snart kommer att få Nobelpriset 
i litteratur. Joan har i sin tur de senaste 40 åren helt ignorerat sina egna 
författartalanger och i stället satsat allt på makens karriär. Nu har hon slutligen 
fått nog. 
Engelskt drama 1 tim 40 min
Entré 70 kr Personalklubben 30 kr


