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Bob Hansson till kafé

När Kristoffer Appelquist gästade
Augin Damars ”Stand up for Örebro”
på Nya China den 23 februari skämtade han bland annat om den råa
jargongen i uppväxtstaden Malmö.
I vår återkommer Appelquist till
Örebro för en show på konserthuset.
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Estradpoeten Bob Hansson gästar Örebro och
kommer att finnas på Caféscenen i Stadsbiblioteket vid ett författarmöte nästa vecka.
Med en rad diktsamlingar, tankeväckande
böcker och föreläsningar sedan debuten ”Heja
världen” 1998 har Bob Hansson etablerat sig i
det svenska litteraturhjärtat. Han utkom senast
med romanen ”Det sista vi har är våra kroppar”
(2012). Dagen då du har chans att lyssna på Bob
Hansson är tisdag den 12 mars.

Malmlöfs Labyrint visas Appelquist gör
Mia Malmlöfs ”Labyrint” blir nästa utställning på
Örebro konsthall. Det är en installation som är återbesök i stan
tänkt att inspirera och föra tankarna till antikens
paradis, berättad med både ljud och bild.
Mia Malmlöf är en flitig konstnär med en utbildning från Konsthögskolan i Stockholm. Hon
har haft en mängd utställningar genom åren,
både i Sverige och utomlands, och därigenom
nått ut till väldigt många människor.
Du kan ta del av hennes nya installation mellan den 9 mars och den 21 april på Örebro konsthall. Vernissage hålls den 9 mars, och den 12
mars genomförs en visning av utställningen med
Jesper Blåder som guide.

Porträtt-workshop på fest
Systerskapsfestivalen 8–9 mars innehåller
mängder av programpunkter som är tänkta att
ge nya tankar om jämställdhet.
En av dessa punkter är en workshop med rubriken ”Porträttet – en workshop kring avbildandet”. Den hålls av fotografen Sara Appelgren och
Elin Wiewegg, och tanken är att deltagarna ska
få testa att porträttera och bli porträtterade med
fokus mer på personlighet än poserande.
Workshopen hålls på Kulturhuset lördag den
9 mars och är teckentolkad.

Pyk och Pyk på Nord

Kommande konstutställning på Galleri Nord
står Madeleine Pyk och Camilla Pyk för. Med
start lördag den 9 mars visar de målningar och
handcolorerade etsningar respektive målningar
och mixed media.
Madeleine Pyk är faster till Camilla. Båda är
etablerade konstnärer och har delat på utrymmet
i Galleri Nord tidigare. Denna utställning pågår
fram till den 21 mars.

Kristoffer Appelquist, utsedd till
”Årets manliga komiker 2012”
kommer tillbaks till Örebro för
en show i vår.
Appelquist gästade häromveckan ”Stand up for Örebro” på
Nya China, men den 17 april är
det hans egen soloshow ”Drömmen om Amerika” som står på
schemat.
Spelplats för ståuppaftonen
med Kristoffer Appelquist blir
Örebro konserthus.

Smash Into Pieces klar Elisabet Jansson visar
vinnare av Millencolin-pris växtfärgning och textil
I lördags hölls årets upplaga av Millencolin Music Prize på Kulturhuset. Galan gästades av artister som Moneybrother och Looptroop Rockers
och själva priset som delas ut till den eller de som
betytt mest för Örebros musikliv under fjolåret
vanns av Smash Into Pieces, som fick en klar majoritet av rösterna.
Smash Into Pieces är rockbandet som stått på
i stort sett alla lokala scener och även jobbat hårt
för att nå utanför Örebro med sin musik. Det börjar nu ge resultat då gruppen fått skivkontrakt
med ett stort bolag och ger ut sitt debutalbum
”Unbreakable” den 10 april.
Övriga nominerade till årets Millencolin Music
Prize var arrangören Sandra Bandick, föreningen
Stationen, Witchcraft samt Sanjit & Youthman.
Priset är på 25.ooo kronor och är instiftat av Kultur- och medborgarnämnden.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

På lördag den 9 mars har en av de lokala medlemmarna vernissage för en utställning i Konsthantverkarnas lokaler i Örebro.
Det är Elisabet Jansson som kommer att visa
prov på experimentell växtfärgning. Hon ägnar
sig åt vävning och broderi och färgar sina egna
textilier. Hon håller också kurser.
På den här utställningen kommer Elisabet
Jansson att visa sidensjalar som hon färgat med
te, rost och olika växter – därav det experimentella. Utställningen pågår fram till den 10 april.

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i Örebrotrakten kan du tipsa Örebro Tidning på adressen
info@orebrotidning.se.

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

