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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
Torsd: åk. 6 kl. 17.30-20.00,  
åk 7 till gymn. 17.30 - 21.00
 
www.ungitanum.se  Tel. 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

Oscar Nordblom
”Bilder från Bohuslän 
och Dalsland”
28 augusti – 13 oktober

Elever från
Gerlesborgsskolan 
16 oktober – 13 nov

Bilderboksutställning
Per Gustavsson
19 nov – 15 jan 2021
....................................................................

”Har du fyr” - folkmusik och 
viskonsert med Mia Gunberg och 
Billy Lätt  
Lördag 14/11 kl. 13.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede
Vi bjuds på folkmusik från Bohuslän & 
Västergötland, och pärlor ur vår rika 
visskatt på fiol, nyckelharpa, gitarr och 
sång. Mia är professionell musiker som 
turnerat internationellt i olika 
konstellationer i mer än 20 år, med 
speciellt intresse för nordbohuslänska låtar. 
Billy är riksspelman och har med sig  
”saftiga” låtar i bagaget. Kanske har han en 
väschôtahistoria på lur också. Fri entré  
Max antal publik 45 st. 
OBS! Endast föranmälning till 0525-182 35 
efter annons i Veckovis onsd. 4/11.
Bibliotekslördag - Biblioteket öppet 11.00-15.00 

MUSIK

Bibliotekslördag - Författarbesök 
med Morgan Larsson 
Lördag 5/12 kl. 13.00 på Tanums 
bibliotek - Kulturhuset Futura i
Tanumshede
Morgan Larsson är journalist och känd radioröst 
på Sveriges Radio. Han är programledare i 
”Söndagsmorgan i P4” 2010 debuterade han 
med boken ”Radhusdisco”.
Han senaste roman ”Kistbyggarna” är en varm 
och humoristisk roman om en grupp människor, 
som när de påminns om döden tvingas fråga sig 
själva vad de egentligen lever för.
Fri entré  Max 45 st. i publiken. 
OBS! Endast föranmälning till 0525-182 35, 
efter annons i Veckovis onsd. 25/11. 
Bibliotekslördag - Biblioteket öppet 11.00-15.00



FILM 
Filmförening Tanum
Måndag 14/9 kl. 18.30 
på Kulturhuset Futura i Tanumshede
Även 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 
7/12
Medlemskap krävs. 
Max antal i publiken är 25 per tillfälle.
Kontakta Mikael Andersson eller gå med i 
Filmklubb Tanum på Facebook. 
För mer information: 
mikael.andersson@tanum.se eller 
Facebook Filmklubb Tanum

Afternoon Tea på Bullarens bibliotek 
Tisdag 29/9 kl. 16.00 - 17.30  Bullarens 
bibliotek 
Välkommen till en stund tillsammans med 
böcker, film, samtal och fika!
Även 27/10 och 24/11 
Föranmälan senast dagen innan på 
0525 - 182 34, 0525 - 180 54 eller 
mikael.andersson@tanum.se 
..................................................................

Öppen bokcirkel - biblioteket på 
Futura i Tanumshede 
Tisdag 29/9 kl. 17.00 - 18.00 
Höstens tema är humor.
Boken vi pratar om är ”Glennkill”- En får-
deckare av Leonie Swann
Kom och dela med dig av dina läsupplevelser! 
Alla är välkomna – ingen föranmälan behövs.
Även 27/10 - ”Det här kommer göra ont” 
av Adam Kay och 24/11 - ”Kistbyggarna” 
av Morgan Larsson
Kom och låna boken på biblioteket!

Barn och familjeföreställning  
”Kurt och Kio” med Teater Tre  
Lördag 10/10 klockan 13.00 och 14.30 
på Kulturhuset Futura i Tanumshede 
En föreställning för barn i åldern 3-6 år och 
deras närstående i Tanums kommun.
Kurt och Kio har tråkigt. Det finns ingenting att 
göra. Kio tror att en koja kanske kan lösa 
problemet. Men var ska de hitta den? I jakten 
på den perfekta kojan ger de sig ut på ett 
oväntat äventyr i vardagsrummet.
Entré 50 kronor vuxna och fri entré för barn. 
Betalas med kort eller Swish vid ingången.
Max 45 st. i publiken. OBS! Endast föranmälan. 
Begränsat antal platser, ring 0525-180 00 efter 
annons i Veckovis onsdag 30/9, till senast 
fredag 9/9 kl. 16.30.
Bibliotekslördag -Biblioteket öppet 11.00-15.00
.................................................................

LÄSNING

BARN OCH UNGA
”Vill ha hund!” - Med Dockteatern 
Tittut 
En dansande dockföreställning om att 
toklängta efter en egen hund.
Fredag 11/12 klockan 10.45
Kulturhuser Futura i Tanumshede
För hemmabarn i åldern 3-5 år och deras 
närstående som bor i Tanums kommun. 
Plötsligt slår den till, längtan efter en hund - 
som alltid viftar på svansen när den ser dig. 
Vilken lycka! Längtan växer sig så stark att du 
ser positivt på alla eventuella besvär. Saker och 
ting brukar ju ordna sig till det bästa....eller?
Fri entré  
Ring 0525-180 64 eller mejla: annica.bjering@
tanum.se för att boka plats.

Föredrag med Sven-Åke Lilja - 
”Mysteriet Stephen King” på 
Kulturhuset Futura
Tisdag 20/10 kl. 18.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede
Stephen King har skrivit drygt 80 böcker, 
otaliga kortnoveller och en hel drös essäer. 
Men vem är mannen bakom skräcken? Hans-
Åke Lilja berättar om människan Stephen King, 
författaren Stephen King och om böckerna och 
berättelserna han skrivit. Målet är att alla som 
lyssnar ska kunna få med sig minst en sak som 
de inte tidigare kände till om världens främste 
skräckförfattare.
Fri entré  Max 45 st. i publiken. 
OBS! Endast föranmälning till 0525-182 35, 
efter annons i Veckovis onsd. 14/10. 

Sagostund - biblioteket på Futura i 
Tanumshede för barn 3-5 år
Måndag 28 september 
Tider: 10.00, 10.20, 10.40 och 11.00. 
Anmälan krävs då vi bara tar emot en familj per 
tid för att coronasäkra våra sagostunder. 
Samma bok läses vid alla tillfällen under en 
dag. 
Anmälan till emelie.elg@tanum.se 
eller 0525- 182 35 senast fredagen innan 
sagostunden.
Även 28/9, 19/10, 16/11 och 14/12 
Tider: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00 


