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GALLERI RANRIKE

FRITIDSGÅRDARNA
Ungdomens Hus i Tanumshede
Månd: åk. 7-9 och gymnasiet kl.15.30-21.00 
Tisd: Rastöppet 11.00 - 13.00 
Onsd: åk. 7-9 och gymnasiet kl. 13.30-21.00  
Torsd: Rastöppet 11.00 - 13.00 
Fred: åk. 7-gymnasiet kl. 18.00-22.00 
Lörd: åk. 7-gymnasiet kl. 18.00-23.00

Blå hallen i Hamburgsund
Onsd: 17.30-21.00      
Fred: åk.6 kl. 16.30-20.00 och  
åk. 7-gymn. kl. 16.30-22.00

La´gårn i Rabbalshede
Månd: åk. 6 kl. 17.30-20.00,  
åk. 7-gymn.17.30-21.00

Mackan i Bullaren
Fred: åk. 6 kl. 17.30-21.00,  
åk 7 till gymn. 17.30 - 22.00
www.ungitanum.se 0525-181 51 
jessica.jonasson@tanum.se 
www.ungitanum.se 

Hjärtligt välkomna!

Håll dig uppdaterad om vad som 
händer i Tanum: 
WWW.TANUM.SE/ 
KULTURKALENDARIUM

Föredrag - Författarbesök med 
Helene Tursten
Tisdag 8/10 kl. 18.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede   
Helene Tursten är född och uppvuxen i
Göteborg. Sedan 20 år bor hon med sin familj 
i Sunne, Värmland. Hennes bakgrund är något 
ovanlig för en författare, då hon är både leg. 
sjuksköterska och leg. tandläkare. 
Hon kommer tala om de tre böckerna med  
kriminalinspektör Embla Nyström som huvud-
person. Den första boken JAKTMARK utspelar 
sig i nordligaste Dalsland. I den andra SAND-
GRAV befinner vi oss i ett vintrigt Strömstad. 
SNÖDREV har handlingen förlagd till Göteborg 
och nordvästra Dalsland. 
Fri entré 
.................................................................

Julkonsert med kören Amanda 
Tisdag 10/12 klockan 19.00 på  
Vitlycke museum 
Amanda består av en samling musiker, skåde-
spelare, läkare, lärare och systemanalytiker 
samt en och annan konstnär som kör taxi. 
Kören har blivit ett begrepp i musikvärlden och 
en favorit för den stora publiken. Kanske beror 
det på gruppens starka önskan om att beröra 
och beröras i de möten som musiken skapar. 
Entré 100 kronor som betalas med kort eller 
Swish vid ingången. OBS! Endast föranmälan till 
0525-180 00, efter annons i Veckovis 4/12 till 
senast samma dag kl. 16.30
Fiket håller öppet innan konserten.

MUSIK

Tove Axelsson
måleri - som jag ser det
30 augusti - 4 oktober

Elever från  
Gerlesborgsskolan
Emilia Signarsson och Axel Åhnberg
11 oktober - 15 november

....................................................................

Tove Axelsson



FILM 
Filmförening Tanum
Måndag 9 september kl. 18.30 
på Kulturhuset Futura i Tanumshede
Även 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 och 9/12
Medlemskap krävs.
Kontakta Mikael Andersson eller gå med i 
Filmklubb Tanum på Facebook. 
För mer information: 
mikael.andersson@tanum.se eller 
Facebook Filmklubb Tanum
..................................................................

Skaparbibbla på Fjällbacka bibliotek
- för dig i årskurs 4-5 
Måndag 16/9 kl. 13.30- 14.30  
Biblioteket i Fjällbacka 
Vill du utveckla din kreativa sida och testa på 
olika aktiviteter, från stickning till programme-
ringsrobotar? Vi fikar och testar olika pyssel och 
handarbeten.
Även 21/10 och 2/12 
Kontakta: anton.joling@tanum.se eller  
0525-180 99 
................................................................... 

Afternoon Tea på Bullarens bibliotek 
Tisdag 24/9 kl. 16.00 - 17.30  Bullarens 
bibliotek 
Välkommen till en stund tillsammans med 
böcker, film, samtal och fika!
Även 29/10 och 3/12 
Föranmälan senast dagen innan på 
0525 - 182 34, 0525 - 180 54 eller 
mikael.andersson@tanum.se

Boksamtal på Hamburgsunds 
bibliotek 
Onsdag 4/9 kl. 18.00-19.30 
Hamburgsund bibliotek 
Vi träffas på biblioteket för boktips och samtal 
om läsning och annat över en kopp kaffe.  
Även 16/10 och 27/11 Föranmälan 0525-180 71 
....................................................................

Öppen bokcirkel - biblioteket på 
Futura i Tanumshede 
Tisdag 24/9 kl. 17.00 - 18.00 
Höstens tema är deckare och spänning
Boken vi pratar om är ”Sandgrav” av 
Helene Tursten
Kom dela med dig av dina läsupplevel-
ser. Alla är välkomna – ingen föranmälan 
behövs.
Även 22/10 ”Kåda” av Ane Riel och  
26/11 ”Darktown” av Thomas Mullen
Kom och låna boken på biblioteket! 
...........................................................

Bibliotekslördag - Föredrag med  
Göran Strömberg Finns det spöken? 
Lördag 21/9  kl. 13.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede
Nyfiken på det övernaturliga? Finns det spöken? 
Ett föredrag med Göran Strömberg om skug-
gornas värld, befolkad av övernaturliga väsen 
som gengångare, mylingar och andra kusliga 
företeelser.
Fri entré - Fiket är öppet under dagen! 
Bibliotekslördag - Biblioteket öppet 11.00-15.00 

Barn och familjeföreställning  
”Hugo - Elak, blodtörstig och jätte-
farlig?” med Boulevardteatern 
Lördag 5/10 kl. 13.00 och 14.30 på 
Kulturhuset Futura i Tanumshede 
För barn i åldern 3-8 år och deras närstående i  
Tanums kommun
Hugo är en väldigt snäll krokodil som flyttar ut 
i skogen men de andra djuren som bor där blir 
jätterädda för Hugo. Men om de vågar komma 
lite närmare så upptäcker de att trots att han är 
stor, grön och hårdhudad så har han ett hjärta 
av guld.
Entré 50 kronor vuxna och fri entré för barn. 
Betalas med kort eller Swish vid ingången.  
OBS! Endast föranmälan. Bergränsat antal  
platser, ring 0525-180 00 efter annons i  
Veckovis onsdag 25/9, till senast fredag 4/10 
klockan 16.30.

LÄSNING

BARN OCH UNGA

Bibliotekslördag - Föredrag med Jan 
Nilsson Historiska hemskheter 
Lördag 9/11 kl. 13.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede 
Jan Nilsson är polis som efter sin pensionering 
ägnar mycket tid åt domstolsforskning. Har givit 
ut böckerna: ”Hemskheter i Bullaren, ”Hemskhe-
ter i Lur och på Hede” samt ”Hemskheter i Qville, 
Svenneby och Bottna”. Han kommer berätta om 
ett brott begånget på Massleberg i Skee, under 
rubriken:”Donatus Andersson, enstaka bland 
folket. Skee 1891”
Fri entré - Fiket är öppet under dagen!
Bibliotekslördag - Biblioteket öppet 11.00-15.00

Barnteater ”Klösiga katters klubb” 
med Mittiprickteatern
Tisdag till fredag 12/11 - 15/11 
klockan 09.30 och 10.45
För förskolan, barn hos dagbarnvårdare 
och hemmabarn i Tanums kommun i åldern 
3-5 år 
En jazzig svängig kattpjäs om att vara med 
eller att vara utanför och om kattproblem 
som bara katter kan lösa.
Fri entré  OBS! Endast föranmälan  
Begränsat antal platser
Anmälan till 0525-180 00 efter annons i 
Veckovis onsdag 30/10


