alva kultur galleri alva oktober

2 oktober Författarbesök: Anki Edvinsson
12 00
Alva
kultur

Lust att döda

Välkommen att lyssna till en spännande deckardebut
Gratisbiljetter hämtas/bokas på Alva

11 oktober Vi skulle segla runt jorden

Anna Sundström Lindmark & Elisabeth Widmark
I framtiden skulle vi segla runt jorden. När vi hade råd och
jag hunnit bli lite äldre. Vissa säger att pappa inte ville
leva. Det stämmer inte. Han fick en sjukdom. Han
kunde inte rå för det.
Gratisbiljetter hämtas/bokas på Alva
12 00
Alva
Kultur

17 oktober Ensam genom Iran – 184 mil av tillit

12 00
Kristina Paltén
Alva
En berättelse om löpning, mänskliga möten och
Kultur
att utmana sina fördomar.
Gratisbiljetter hämtas/bokas på Alva

23 oktober Grafiska blad

Konstklubbens grafiska årsbladblad 2018 visas på ALVA

26 oktober Vernissage
12 00
Umeå fotoklubb
galleri
Alva

utställningen pågår 26 oktober – 20 november

30 och 31 oktober Ljusstöpningsstafett

11 – 14
Inför Alla helgons dag
Alva
Workshopledare: Kristina Eriksson, Balfors gård
Kultur
Välkommen att stöpa ljus.
Anmäl dig till en halvtimmes ljusstöpning någon gång mellan
klockan 11 00 och klockan 14 00. I slutet av dagen kan du hämta
två hemstöpta ljus. För mer information kontakta Alva kultur.

GILLA OSS PÅ FACEBOOK & Instagram @alvakultur
Välkommen till Alva kultur, by 1D, mellan apoteket och centralhallen
090-785 87 30 sjukhusbibliotek.umea@vll.se
www.regionvasterbotten.se/alvakultur

Alva läser
Skendöda av Louise Boije Gennäs

Sara har bestämt sig för att stanna i Stockholm, trots de märkliga och traumatiska
händelser som präglat hennes första höst i huvudstaden. Mer på sin vakt än någonsin byter
hon jobb och lägenhet i hopp om att de ansiktslösa förföljarna ska lämna henne i fred.
Andra delen i Motståndstrilogin. Del ett heter Blodlokan och utkom i januari 2018

Namnens hus av Colm Tóibin

I sin nya roman Tóibín den tidlösa grekiska myten och låter oss krypa under huden på en
sviken kvinna vars sorg och tanke på hämnd upptar hela hennes sinne. Berättelsen blir på
så sätt också en skildring av ett mångbottnat moderskap - skildrat framförallt ur sonen och
dottern perspektiv - och ansluter sålunda till Tóibíns senare romaner Marias testamente
och Nora Webster.

Så mycket längtan på så liten yta av Karl Ove Knausgård

Hur blev Edvard Munch en av världens mest berömda konstnärer? På ett högst personligt
sätt närmar sig Karl Ove Knausgård både kända och okända bilder av Munch i ett försök
att hitta vad det är i dem som står på spel och på vilket sätt de lever vidare i vår kultur.
Han åker till platser där Munch levde och talar med konstkännare och konstnärer.

Pappaklausulen av Jonas Hassen Khemiri

En pappa återvänder till Sverige för att hälsa på familjen som han en gång övergav.
Hans dotter är gravid med fel man, hans neurotiske son har fått egna barn och vill att
pappan som nu är farfar ska ta hand om sig själv.
Jonas Hassen Khemiris nya roman handlar om familjehemligheter och blodsband och
om kärlek och svek. Utmaningen är att fortfarande vara familj.

Till minne av en villkorslös kärlek av Jonas Gardell

Ett oemotståndligt kvinnoporträtt av Jonas Gardells mor, Ingegärd Rasmussen. Den
excentriska frikyrkodottern, född i mitten av 1920-talet och kringskuren av sin tids alla
begränsningar för kvinnor, som går till storms mot hela världen med stridsropet: jag
måste vara fri

Välkommen till Alva kultur, by 1D, mellan apoteket och centralhallen
090-785 87 30 sjukhusbibliotek.umea@vll.se
www.regionvasterbotten.se/alvakultur

