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• Bubbleball och klättervägg
• Uppträd på öppen scen 
• Testa ljudmaskiner
• Akvarellmålning
• Sticka på stickcafé
• E-sport och Cosplay
• Gör smycken
• Streetart
• Cirkus 

PROVA-PÅ-AKTIVITETER 5  – 7 OKTOBER

Få inspiration, skriv texter och musik!  
Pa Modue Badjie är känd från hip-hop- 
gruppen Panetoz. Ungdomskväll med start 
klockan 17.00. Lysekil Centrum Lab i Gallerian.

• Allsång med förskoleklasser i Lysekils 
kommun

• Cirkusexpressen uppträder
• Goa gänget sjunger musikal: Goa Bröllopet
• Bullfest – vi bjuder barnen på bullar  

och saft (10 kr för vuxna)
• Sång och musik med Lilla Bandet

SKRIVARWORKSHOP – 5 OKTOBER 

INVIGNING – 6 OKTOBER KLOCKAN 12.00 I STADSPARKEN

Välkommen till Lysekils kulturvecka – i år  
med tema barn och unga. Precis som tidigare 
år pågår aktiviteter runt om i hela kommunen 
under kulturveckan. Här är ett axplock av  
vad som kommer att hända. Läs mer på  
www.lysekil.se/kulturveckan. Hela programmet 
kommer också att publiceras i Lysekilsposten.

Lysekils kulturvecka 2018

• Café Kungsgatan
• Björsells bageri
• Lysekil Centrum Lab i Gallerian
• Stadsbiblioteket
• ICA Nära Grundsund
• Tempo Brodalen
Framträdande med barn och  
unga från Lysekils musikskola och ABF

MUSIK I BUTIK – UNGA MUSIKER 

För mer information och fullständigt program se www.lysekil.se/kulturveckan                Programmet kommer också att publiceras i sin helhet i Lysekilsposten.

• kl.11.00 på Familje-
   centralen, Badhus-
   berget 7B, 
• kl.15.00 på Lysekils 
  stadsbibliotek
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FÖRESTÄLLNING – 6 OKTOBER

Trolla och tralla  
med clownen Mattis 

City-Tuffen kör mellan Kungsgatan/Badhusberget/  
Kronbergsvallen 6/10 kl. 11.00-15.00. Barn och unga  
behöver åka med tillsammans med en vuxen.
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SKAFTÖDAGEN – 10 OKTOBER

Folkets hus – tema Kustbarn
Flera berättare som under veckan  
talar om olika ämnen; Leksaker och 
lekar förr; Leva på Skaftö förr; Bohus-
länska sägner; Folktro; Tomtar och troll  
Film 
• Westwind – om hav, historia och ett 

unikt fartyg. Skaftö Folkets Hus
Öppet hus
• Hembygdsmuseet  

kaffe och bildvisning 
• Lenas stuga
Visningar 
• Vahlåsstugan
• Skaftö kvarn 

Musik
• Sopplunch med musik- 

underhållning av Finess 
• Konsert med Lysekils musikkår

BRASTADDAGEN – 11 OKTOBER

Visningar 
• Hembygdsmuseet vid Bro kyrka
• Rydstrandsgården
• Bro kyrka 
Prova-på-aktiviteter
• Skapa tillsammans med  

en hantverkare i arbete
Utställning 
• Konstutställning av elever på Bro 

skola och café i Bro församlingshem

BRO- HÄRNÄSETDAGEN – 9 OKTOBER

Öppet hus
• Skolmuseet i Lyse
• Lyse hembygdmuseum i  

Torgestad, våffelservering

LYSEDAGEN – 8 OKTOBER

Lysekils konsthall  
29 september – 7 oktober
Konstutställning med  
elever från Gullmars- 
skolan

Brastads folkets hus  
8 – 11 oktober
Konstutställning med  
elever från Stångenässkolan

Utställningar 

För mer information och fullständigt program se www.lysekil.se/kulturveckan                Programmet kommer också att publiceras i sin helhet i Lysekilsposten.

Lysekils stadsbibliotek  
5-11 oktober – Lysekilsbilder  
Ekstrands gamla fotoarkiv

Gallerian  
5 – 11 oktober
• Akvarellutställning
    Studieförbundet Vuxenskolan
• Lysekils fotoklubb
• Öppen salong

City-Tuffen kör mellan Kungsgatan/Badhusberget/  
Kronbergsvallen 6/10 kl. 11.00-15.00. Barn och unga  
behöver åka med tillsammans med en vuxen.

Fler aktiviteter för alla åldrar
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Lysekils kulturvecka anordnas i ett samarbete mellan 
det lokala näringslivet, föreningarna i kommunen och 

Lysekils kommun. För mer information och fullständigt 
program titta på www.lysekil.se/kulturveckan. 

Föreläsning 8/10 kl. 17.00 Per Stenros – gamla bilder på  
Lysekil bland annat av Malcolm Jacobsson. Lysekils stadsbibliotek. 

Författarbesök: 11/10 kl. 18.00 Anders Johansson – med boken 
”De glömda blockadbrytarna – krigsdramatik på svenska västkusten 
1939–1945” samt berättarafton och bildvisning med Terje Fredh.
Vikarvets museum.

Visningar 
6/10 – stadsvandring med Annika Tischka. 6/10 och 7/10 – visning 
av Curmans villor. 7/10 – Lysekils kommunarkiv visar bilder och 
arkivhandlingar från utställning på Lysekils stadsbibliotek.  
Guidad visning i Lysekils kyrka med My Ankarskärr.

Musik, dans och sång 
PRO-tonerna: 7/10 kl. 13.30 i biosalongen Lysekil Folkets Hus
 10 /10 kl. 14.00 i Brastads Folkets Hus 
IF Metall: 7/10 kl. 15.00 i biosalongen Lysekils Folkets Hus 
Danceport:  10/10 kl.19.00. Ungdomar från Danceport  
                     dansar i Brastads Folkets Hus 
Musikskolan: Se ”Musik i Butik” på mittuppslaget

Teater och opera 
Opera 6/10 kl. 19.00 –  ”Aida” visas i en 
livesändning.  Folkets Hus i Lysekil.
Teater 7/10 kl. 18.00 – När vi träffade varann. 
Varmt drama om nödvändigheten att inte 
lämna varandra ifred. Folkets Hus i Lysekil.

Film – Folkets hus i Lysekil
4/10 kl. 19.00 Scream for me Sarajevo 
5/10 och 10/10  kl 19.00 Venom
6/10 kl. 16.00 Pettson och Findus
8/10 kl. 19.00 Idol
9/10 kl. 18.00 Emelie Flygare Carlén  
med introduktion av Bodil Tingsryd

Foto
6/10 kl. 18.00 Fotoföreläsning med Lysekils fotoklubb. Studieförbundet 
vuxenskolan. 7/10 kl. 12.00 –16.00 Fotomara i Gallerian.  
 

För mer information och 
fullständigt program se  
www.lysekil.se/kulturveckan  
Programmet kommer också  
att publiceras i sin helhet  
i Lysekilsposten.


