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 alva kultur  galleri alva  november 

 

20 november   Vernissage   
12 00                   Johan Rasimus 

galleri        Allt är inte kattguld som glimmar 

Alva   

 
utställningen pågår 20 november – 15 december 

 

 

5 november   Ålevangeliet 
12 00      Patrik Svensson 

Alva      Boken om världens mest gåtfulla fisk. 

kultur                  Boken är även en personlig berättelse   

                           om författaren och hans far.    

                    

gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 

 

18 november   Utdelning av konstklubbens            

8–14        medlemsblad 

Alva  Som medlem i konstklubben kan du idag 

kultur              hämta ditt medlemsblad 

      

      
 

 

 

26 november Trettiofem sockor 
12 00        Maja Karlsson 

Alva        Designern och stickboksförfattaren 

kultur                    Maja Karlsson följer upp Trettiofem 

vantar med något varmt, skönt och fint för fötterna. 

Garn finns på plats. 

                    

gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva kultur 
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Livets tunna väggar av Nina Burton 

Den stora naturtomten hade en levande atmosfär. På sydsidan klättrade ett 

mossigt litet berg bland tallar och ekar. I väster anades hemlighetsfulla 

stigar inne i blåbärsriset, och på norrsidan gränsade tomten brant mot en 

allmänning med ett glittrande sund som fond. Nina Burtons bok utforskar 

djurens och naturens intelligens.  

Vild iris av Louise Glück 

Louise Glück är en av den amerikanska lyrikens mest beundrade och 

inflytelserika poeter Diktsamlingen Vild Iris är uppdelad i tre delar och tre 

röster: trädgårdens blommor, den poetiska trädgårdsmästaren och 

trädgårdens allvetande metafysiska gud. Alla med direkta och krävande 

röster som fruktar döden såväl som livet och dess förgänglighet. 

 

Alltid hejdå av Alma Thörn 

Alma längtar hem redan innan hon har farit. Hemma i Umeå finns 

mamma Johanna och bästa vännen, i Bohuslän finns pappa och en 

överväldigande hemlängtan. Samtidigt, fast nästan 30 år tidigare, går 

Johanna runt i Malmberget. Hon vill vara överallt utom hemma hos sina 

bråkande frånskilda föräldrar. En serieroman om skilsmässobarn i två 

generationer, sedd ur barnens ögon. Alma Thörn tecknar som det känns. 

 

Alma Thörn tecknar som det känns. Denna serieroman passar alla. 

erättelsen tar hela tiden barnens parti och låter dem själva diskutera vad 

som är rätt sätt att hantera den uppslitande och ständigt pågående 

separationen när ett barn går från en förälder till en annan.  

 

.  

 

Alma längtar hem redan innan hon har farit. Hemma i 
Umeå finns mamma Johanna och bästa vännen, i Bohuslän 
finns pappa och en överväldigande hemlängtan. Samtidigt, 
fast nästan 30 år tidigare, går Johanna runt i Malmberget. 
Hon vill vara överallt utom hemma hos sina bråkande 
frånskilda föräldrar. Alltid hejdå är en helt enastående 
debutroman om skilsmässobarn i två generationer, som sedd 
ur barnens ögon. 

Alma Thörn är född 1992. Som serietecknare briljerar hon i 
att teckna ansiktsuttryck och skapa känslig och trovärdig 
dialog. Hon är utbildad vid Umeå Konstskola och Serieskolan 
i Malmö och ägnar sig utöver tecknade serier även åt 
måleriskt broderi. 

 

Rotvälta av Tove Alsterdal 

Olof var bara fjorton år när han erkände mordet på en tonårsflicka. 

Tjugotre år senare svänger han av E4:an i Ångermanland, in på småvägarna som 

leder till hans barndomshem. I duschen hittar han sin pappa mördad. Polisen 

Eira Sjödin har just återvänt till uppväxtens Kramfors. Eira var nio år när Lina 

mördades. Olof var pojken i hennes mardrömmar. 

 

Minnestrådar av Carola Hansson 
Sommaren 1939 anländer sextio judiska ungdomar från Tyskland till en 

gård utanför Falun. Här skall de lära sig jordbruk för att snart nå sina 

drömmars mål, en kibbutz i det blivande Israel. Men kriget bryter ut och 

de blir kvar i Sverige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vivian av Christina Hesselholdt 

Romanen om Vivan beskrivs som ett vibrerande mästerstycke om 

kompromisslöshet och konstnärskap, skriven på glasklar prosa. Vivian levde 

ett helt anonymt liv och arbetade som barnflicka i välbeställda familjer i New 

York och Chicago. Strax före hennes död fann man en otrolig samling av 

fotonegativ som hon tagit under fyra decennier. Foton på människor och 

platser som nu räknas som ett av nittonhundratalets mest betydande 

fotografiska konstverk. 

 

http://www.regionvasterbotten.se/alvakultur
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ALouise%20Gl%C3%BCck

