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GALLERI RANRIKE 2020

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  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

Carina Paulsson
Måleri
24 januari – 3 mars

Sverker Eklund
”Mina flickor” - Änglar, 
prinsessor, dockor 
eller kyrkofigurer
6 mars – 7 april

Paulina Svensson
17 april - 26 maj
....................................................................

Foto: Emil Pernblad

Bibliotekslördag - Konsert med 
Lollo Lövstrand 
Lördag 29/2 kl. 11.00 på Bullarens 
bibliotek
Året 2008, kom Lollo i kontakt med Frits Georg 
Johanssons dikter och berättelser av vilka hon 
har tonsatt flera stycken.  
Frits föddes på Ödsmål i Mo socken 1928 och 
bodde som vuxen i Rabbalshede. Han älskade 
naturen och dess skiftningar; fåglar, stjärnor, 
väder och vind mm. Detta framkommer också  i 
hans texter. Han skrev även roliga historier, un-
der namnet Frits Johansson, Rabbalshede. 
Min vän Bengt Johansson, Tanumshede är en 
mycket duktig dragspelare. Han kommer med 
och ackompanjerar Lollo. 
M-L Lollo Lövstrand, sång, gitarr och tonsättning, 
Bullaren.  Fri entré 
Bibliotekslördag - Biblioteket öppet 11.00-13.00
.............................................................................

Bibliotekslördag - Konsert med 
Mia Gunberg
Lördag 21/3 kl. 13.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede
Mia Gunberg, spelman och musiker bosatt på 
Gårdemyr utanför Grebbestad, sjunger,  
spelar och berättar om sin musikverksamhet 
och om gamla sånger och låtar från vår bygd 
med omnejd på instrumenten sång, fiol, nyck-
elharpa och gitarr. Hon har sin musikaliska bas 
i norra Bohuslän och turnérar internationellt i 
olika konstellationer sedan mer än 25 år  
tillbaka, och har givit ut ett flertal kritikerrosade 
CD-produktioner, medverkat i TV- och radio-
program och tilldelats olika kulturpriser.
Fri entré   Fiket är öppet under dagen
Bibliotekslörag - Biblioteket öppet 11.00 -15.00
............................................................................

En dag med schack på biblioteket!
Måndag 10 februari kl. 12.00- 18.00 på
Kulturhuset Futura i Tanumshede
Tanums Schacksällskap finns på plats och vi får 
höra medlemmar berätta och självklart även se 
dem spela. Kanske vågar du utmana någon av 
proffsen? Varmt välkomna! Vi bjuder på fika 
Tanums Schacksällskap finns även på plats den 
26/2 samt den 18/3

ÖVRIGT



FILM 
Filmförening Tanum
Måndag 27 januari kl. 18.30 
på Kulturhuset Futura i Tanumshede
Även 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4
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 24/2 kl. 13.30- 14.30 på 
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 30/3 och 27/4 
Kontakta: anton.joling@tanum.se eller  
0525-180 99 

Afternoon Tea på Bullarens bibliotek 
Tisdag 28/1 kl. 16.00 - 17.30  Bullarens 
bibliotek 
Välkommen till en stund tillsammans med 
böcker, film, samtal och fika!
Även 25/2 och 31/3 
Föranmälan senast dagen innan på 
0525 - 182 34, 0525 - 180 54 eller 
mikael.andersson@tanum.se

Boksamtal på Hamburgsunds 
bibliotek 
Onsdag 29/1 kl. 18.00-19.30 
Hamburgsund bibliotek 
Vi träffas på biblioteket för boktips och samtal 
om läsning och annat över en kopp kaffe.  
Även 11/3 och 22/4  
Föranmälan 0525-180 71 

Öppen bokcirkel - biblioteket på 
Futura i Tanumshede 
Tisdag 11/2 kl. 17.00 - 18.00 
Vårens tema är musik.
Boken vi pratar om är ”Damkören i Chilbury” 
av Jennifer Ryan.
Kom och dela med dig av dina läsupplevelser! 
Alla är välkomna – ingen föranmälan behövs.
Även 17/3 - ”Hjärta av jazz” av Sara 
Lövestam och 21/4 - ”Kvartetten” av Aja 
Gabel
Kom och låna boken på biblioteket! 
...........................................................

Barn och familjeföreställning  
”Kurt och Kio” med Teater Tre  
Lördag 18/4 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 pro-
blemet. 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.  
OBS! Endast föranmälan. 
Begränsat antal platser, ring 0525-180 00 efter 
annons i Veckovis onsdag 8/4, till senast fredag 
17/4 kl. 16.30.
Bibliotekslördag -Biblioteket öppet 11.00-15.00
............................................................................

LÄSNING

BARN OCH UNGA

Musikkonsert med gruppen SKROT 
för barn i åldern 3-5 år
Onsdag  11/3 klockan 09.30 och 10.45
Torsdag 12/3 klockan 09.30 och 10.45
För förskolan, barn hos dagbarnvårdare och 
hemmabarn i Tanums kommun i åldern 3-5 år. 
Ni kommer få höra otroligt rolig, cool och bra 
musik och bli riktigt glada! Några gamla fa-
voriter är såklart kvar som morotsklarinetten, 
elspaden med flera. I denna konserten har vi 
med ännu mer elektroniska instrument och 
uppfinningar.
Fri entré 

Konsert och föredrag med  
musikgruppen Krilja  - Romerna 
och deras musik
Tisdag 4/2 kl. 18.00 på Kulturhuset 
Futura i Tanumshede
Sedan romerna kom till Europa i början på 
1300-talet har musiken utgjort ett av deras 
främsta försörjningsmedel. Vad vi idag tänker 
på som romsk folkmusik har uppstått i mötet 
mellan europeiska musikaliska influenser och 
romernas eget musikaliska arv med rötterna i 
Indien. Medverkande är Jonas Liljeström, 
Marita Johansson och Emil Pernblad.
Fri entré

Författarsamtal med Maria 
Bouroncle på Fjällbacka bibliotek
Torsdag 6/2 kl. 18.00 - matsalen i 
Fjällbacka Service  
Författarsamtal om boken ”Det kom för mig 
i en hast - historien om barnamördskan 
Ingeborg Andersson”
Det var en kall påsk, våren 1929. Artur lämnar 
sin fru och sina tre barn i några timmar för att 
bege sig ut i skogen och hämta ved. När han 
kommer tillbaka har hans liv slagits i spillror. 
Berättelsen om Ingeborg, och vad som hände 
den där dagen 1929, berättas av Maria  
Bouroncle, Ingeborgs systers barnbarn. 
Boken kommer att finnas till försäljning på 
plats.    Fri entré 
..................................................................

MUSIK


