
UTSTÄLLNINGAR
SÖLVESBORGS KONSTHALL
28/1 -- 18/2 
Utställning - Hasse Karlsson, akvareller 

Öppet: On16-18, lö-sö 12-15

SÖLVESBORGS BIBLIOTEK
31/1 – 23/2  
Utställning - Kockums kannoar 
Ingvar Olsson, Kulla ställer ut sin samling 
av gamla kaffekannor. 

Öppet: Må-to 10-19, fr 10-17,lö 10-13. 

 
ÅTERKOMMANDE
Tips- och Bingopromenad 
till Ryssbergsstugan eller Slottsrundan 
Start vid f d Tivoliparken söndagar t o m 29 april
kl 10.00-12.00. Servering, kaffe, hembakat, korv 
mm kl 9-13.00 i Ryssbergsstugan. Det finns även 
möjlighet till fika på Duvan kl 10-12.00. 
Arr. Friluftsfrämjandet & Korpen Sölvesborg

Morgonmässa
i S:t Nicolai kyrka, därefter frukost i 
församlingshemmet. Onsdagar kl 08.30 

Handledning i släktforskning
Drop-in på Sölvesborgs Bibliotek
Vi hjälper dig att hitta din släkt eller trak-
tens historia. Alla är välkomna. Du behöver 
inte vara medlem i föreningen. Vi träffas 
onsdagar den 14 och 21 februari kl 
17-19. Arr: Sölvesborgs släktforskarförening

                alla uppgifter och fler evenemang se www.solvesborg.se/evenemang

DAG FÖR DAG 
            AKTIVITETER

  Feb.
 2018

Evenemangstips
Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ändringar. 
Uppgifter om evenemang lämnas senast den 20:e månaden före. 

Vecka 8 är det sportlov. 
Tips på aktiviteter kommer 

finnas på hemsidan att ladda 
ner från början av v 6.

7 feb kl 18.00-19.00 Sbg Bibliotek 
Tivolivat 1957-1977 Kom och hör och 
se en tillbakablick på Tivolivats bästa år 
med Diana Thylin, som i princip växte 
upp på Tivolivat. Dianas föräldrar var 
nämligen Dagmar Mattsson och Stig 
Lorentz Mattsson som under 15 år var 
husband för familjeunderhållningen 
Tivolivat i Tivoliparken i Sölvesborg. 
Ingen föranmälan och fri entré. 

8 feb kl 14-16 Mjällby församlingshem
Torsdagsträffen "En resa i musikens 
värld" med Rolf Nilsson. 

8 feb kl 16.00 och kl 19.00
Filmstudion presenterar - Vad döljer du 
för mig? på Scalabiografen. 

9 feb kl 19.00 S:t Nicolai kyrka
Kammarmusikföreningen bjuder in till 
konsert med Dahlkvistkvartetten 
En av Sveriges bästa kammarmusikgrup-
per. De har bl.a. medverkat i Sveriges 
Radio P2 med uruppföranden av stråk-
kvartetter beställda av Sveriges Radio. 
Entré medlemmar 50 kr, icke medlem-
mar 100 kr. 

10 feb kl. 11:00 Sölvesborgs bibliotek
Karamellkalas!
Kom och var med när vi kickar igång 
vårens Kulturkarameller med ett riktigt 
karamellkalas! Från 3 år.

11 feb kl 17.00-18.00 Listerkyrkan
"Spaghettigudstjänst" Havelidens 
barnkör och Karin Sax Granlöf medver-
kar. 

13 feb kl 18.30-20 Sölvesborgs bibliotek
Vem äger ett kulturarv? 
Föredrag av antikvarie Ivar Wenster Muse-
erna har många "stulna" föremål. Var skall 
de förvaras? Vem äger dessa?  Ivar Wens-
ter försöker besvara spörsmålen. 

14 feb kl 14-15 Sölvesborgs bibliotek
Kärlek på bibliotek 
Fira Alla hjärtans dag med oss 
”Valentin-dikter", allsång, romantiska 
böcker, musik och kaffe.  

19 feb kl 14-16 Sölvesborgs bibliotek 
Makerspace - bygg vad du vill 
Nu är det dags för ännu ett av våra popu-
lära Makerspace med Slöjd i Blekinge. 
Temat är Slöjda med spill - bygg vad du 
vill! Material och handledare kommer att 
finnas på plats och du behöver inte för-
boka. Kom gärna vuxna och barn tillsam-
mans, det är öppet för alla och fri entré. 

22 feb kl 16.00 och kl 19.00 
Filmstudion presenterar - Dödens apostel 
på Scalabiografen. 

22 feb kl. 18 Hörvik/Krokås bygdegård
Vinterlovsfilm i bygdegården
Popcorn/godis. Inträde 40:-, vuxna gratis.

24 feb kl. 13:30 Sölvesborgs bibliotek
Minibio - Biblioteket blir en bio för 3 till 5 
år. Vi avslutar med ett enkelt pyssel. 
Föranmäl till biblioteket.

27 feb kl 18.00 Bokelundsskolans aula
Pettson & Findus föreställning Pannkaks-
tårtan 
Biljetter kan bokas/hämtas på Medborgar-
kontoret 0456 816181 Pris 180:- vuxna 
och barn betalar samma pris Lämplig ålder 
- föräldrar brukar känna sina barn bäst, 
men från c:a 2-3 år! Ev resterande biljetter 
går att köpa på plats 1 timma innan först. 


