
 P R O G R A M

 Lindholmens kulturdag
Lördag 9 september från kl. 11.00. Fri entré!
Utomhusbio, folkdans, loppis, konstrunda och skördefest, det är några exempel på allt som 
ryms i programmet för årets upplaga av Lindholmens kulturdag. Den 9 september, på dagen 
125 år sedan Aftonstjärnans bildande, bjuder Aftonstjärnans kulturförening tillsammans 
med vänner in till en fullspäckad dag på Lindholmen. Välkomna!

  Servering 
Aftonstjärnan B-salen, kl. 11.00–19.00
Under kulturdagen finns det hembakad fika till försäljning på 
Aftonstjärnan. Efter kl. 16.00 serverar Aftonstjärnans kultur-
förening en enklare kvällsmeny!

  Lindholmspojkarnas orkester
Aftonstjärnan foajén, kl. 11.00–11.15
Föreningen Lindholmspojkarnas orkester inviger kulturdagen 
i Aftonstjärnans foajé.

  Yoga
Bryggan längst in i Sannegårdshamnen, kl. 11.00
Utomhusyoga med Hagabadet Sannegården Spa &  
yogastudio.      

  Visning av lägenhet på Aftonstjärnan
Aftonstjärnan våning två, kl. 11.00–16.00
Två familjer, tjugo personer på mindre än 60 kvadratmeter. 
Hur var det möjligt, vilka var det som bodde där? Välkommen 
upp till lägenheten på Aftonstjärnan, så får du svar på det!

  Skördefest
Lindholmstorget, kl. 11.00–16.00
Lindholmens odlarförening bjuder in till skördefest på Lind-
holmstorget. Hembakat och närodlat finns till försäljning! 

  Ansiktsmålning 
Bonnabacken, Arbetaregatan/Plåtslagaregatan, kl. 11.00–15.00 
Kom och få ditt ansikte målat i glada färger! Kostnad 20 kr. 

  Loppis
Bonnabacken, Arbetaregatan/Plåtslagaregatan, kl. 11.00–16.00 
Föreningen Lindholmsflickor arrangerar loppis på Bonna-
backen, billigare än billigast!

  De byggde på Slottsberget
Utställningen börjar vid uppfarten till Slottsberget intill  
lekplatsen, kl.11.00–19.00
En utställning om stadsdelen Lindholmens historia och om 
hur unga varvsarbetare byggde sina bostäder tillsammans på 
Slottsberget på 1870-talet. Hundra år senare var hela stads-

delen rivningshotad, men husen räddades av de boende som 
renoverade husen med mycket eget arbete.

  Konstrunda 
Runt om på Lindholmen, kl. 11.00–17.00
Konstnärer aktiva på Lindholmen bjuder in till visning av sina 
verk:

Lena Birath, Slottsberget 14 
Bilder och ting, gammalt och nytt! 
Eva Edberg och Lasse Bengtsson, Slottsberget 7
Välkommen till SLOTTSGRAFIK, öppen ateljé.
Lena Hedberg, Lindholmstorget
Visning av bilder.
Agnes Velander, gården mellan Förmansgatan 5 och 7
Visning av bilder.
Liliann Lisbetdotter, Släggaregatan 6
Liliann gör saker i färgat glas med hjälp av tiffanyteknik.

  Öppet hus på Grens Livs Ateljéers gård
Grens Livs Ateljéer, Lindholmsvägen 10, kl. 11.00-16.00
Huset som en gång i världen var livsmedelsaffär och charkuteri 
i familjen Grens regi rymmer idag flera olika verksamheter. 
Under kulturdagen visar Grens Livs Ateljéer exempel på sin 
verksamhet på gården.

På bottenvåningen gör Anita Carlsson fantastisk keramik, 
alltifrån små vackra skålar till  offentlig utsmyckning. Där 
finns också en konservatorsateljé
Ann-Marie Mild, konservator med konstutbildning, visar 
konst från sin ateljé.
Richard Hansson, musikalisk grafisk formgivare med 
design- och konstutbildning, visar konst, bokomslag och 
filmaffischer m.m.
Ove Andersson, föreläsare, lärare i metallhantering, 
i vars ateljé ”Oves universum” konst och vetenskap 
blandas.
Caroline Röstlund är en framgångsrik barnboksillustratör 
med många verk bakom sig och säkert framför sig. 
Bokförsäljning på gården.



 

    


P R O G R A M  F O R T S . 

Lindholmens kulturdag

  Ateljé trädet
Miraallén 57 (vid bron), kl. 11.00–19.00
Ateljé Trädet håller öppet sin textilateljé och butik under 
Kulturdagen. Kl. 12-18 erbjuder de drop in i shiboriteknik på 
sidan. Du kan med deras hjälp göra din egen sidensjal till 
specialpris!

  Konstutställning
Stallet, Förmansbacken 1, kl. 11.00-17.00
Välkomna på konstutställning med Malin Redvall, Fredrik 
Johansson, Anna Elisa Nilson och Bodil Nordeke.  

  Öppet hus på Älvstrandens bibliotek
Diagonalen 6, kl. 11-00-15.00
Älvstrandens bibliotek håller öppet under kulturdagen och 
bjuder in till pyssel och sagoläsning för barn.

  Film
Aftonstjärnan A-salen, kl. 11.30–16.00
Under Kulturdagen visas det film på Aftonstjärnan. Några 
utav filmarna, som är verksamma vid Gothenburg Studios, är 
på plats och presenterar sina filmer.

Kl. 11.30 Kommittén (Gunhild Enger, Jenni Toivoniemi)
Tre delegater från Sverige, Norge och Finland samlas för 
att komma överens om ett konstverk som ska placeras 
på Treriksröset. En komedi om politiska processer med 
höga ambitioner, som i slutändan faller platt. (14 min)
Kl. 11.50 Turkkiosken (Bahar Pars)
På ett kreativt kontor någonstans i Stockholm berättar 
Cecilia en anekdot från en möhippa, om hur ”turkkiosken” 
som de skulle handla på var stängd. Asal, som är relativt 
ny på jobbet ifrågasätter Cecilias ordval och till slut blir 
Asal den som anklagas för att bete sig dåligt. (7 min)
Kl. 12.00 I Will Always Love You Kingen (Amanda Kernell)
Det är minus 30 och Conny, 20 år, går runt som en orolig 
brottsling. Igår fick han panik och drog från sin flickväns 
förlossning - men nu har han ångrat sig och vill komma 
tillbaka. Men vad ska till för att hon ska förlåta honom? 
(31 min)
Kl. 12.40 Det svarta fåret (Johanna Bernhardson)
”Min pappa han har tre bröder. Ronny han är alkoholist 
och missbrukare och lever oftast på gatan. Jag har alltid 
undrat över varför just han blev så annorlunda och hur 
det egentligen är att leva så som han gör.” (15 min)
Kl. 13.00 Tystnadens språk (Frans Huhta)
1993 tog Frans mamma livet av sig. Tjugo år senare dyker 
en resväska upp som hans mamma lämnade efter sig, 
och en resa till hennes födelseort i norra Finland tar sin 
början. Filmaren är på plats och presenterar filmen.  
(60 min)
Kl. 14.10 Den blomstertid nu kommer (Viktor Lindgren)
Sabina är en romsk ung kvinna som kommit till Holm-

sund för att arbeta, men i det lilla samhället finns en 
växande rädsla för alla ”nya”. En sommarkväll träffar hon 
Elin och en stark relation uppstår. (15 min)
14.35 Middagsbjudningen (Jacob Stålhammar)
Animerad dröm på gränsen till mardröm om familjens 
och vännernas märkliga matvanor. Freddie Wadling läser 
rim till jazzbeat. (6 min)
Kl. 14.45 Studio 5 (MaximilienVan Aertryck, Axel  
Danielsson)
Genom att använda Aktuellts egna studiekameror, men 
där bilderna visas med en annorlunda rytm, ges i Studio 
5 bild av nyhetsförmedling som en stark regisserad före-
ställning. (11 min)
15.00 Bikupan (Amanda Leissner)
I en grönskande svensk sommaridyll skall en familj 
sälja sin sommarstuga. Någonting har hänt, någonting 
fruktansvärt som splittrar familjen och som framförallt 
yngsta dottern Johanna måste lära sig att leva med för 
att kunna gå vidare med sitt liv. Producenten Jonas  
Eskilsson är på plats och presenterar filmen. (60 min)

  Stadsvandring på Lindholmen 
Start från Port Arthur, kl. 12.00 och 15.00
Följ med Gamla Lindholmspojkar på stadsandning runt Lind-
holmen! Promenaden beräknas ta ca en timma. 

  Ukuleleorkester 
Bonnabacken, Arbetaregatan/Plåtslagaregatan, kl. 14.00–14.15
Ukuleleorkestern Kanalsimmarna spelar på Bonnabacken! 

  Lindholmen Big Band
Aftonstjärnan A-salen, kl. 16.30–17.00
Lindholmen Big Band är ett storband från Göteborg med klas-
sisk storbandsmusik på repertoaren. Även en och annan Cha-
Cha och Bossa Nova förekommer! Sångolist: Maria W. Bohlin.

  Göteborgs Folkdans Vänner 
Lindholmstorget, kl. 17.15–17.30
Göteborgs Folkdans Vänner bjuder på traditionell dans på 
Lindholmstorget.

  Svenska popkören
Aftonstjärnan A-salen, kl. 18.30–19.00 
När en ung människas text filtreras genom de många årens 
livserfarenhet som körens medlemmar har – tillsammans 
över 3 500 år! – får både text och musik en ny innebörd och 
klangbotten. 

  Utomhusbio
Lindholmstorget, med start kl. 20.00
När kulturdagen lider mot sitt slut och skymningen faller blir 
det utomhusbio på Lindholmstorget. Ta med egen stol, filt 
och dricka. Knattefilmen börjar kl. 20.00, därefter visas Sing 
Street kl. 20.30. Servering och grill från kl. 19.00.

För senaste nytt och uppdateringar, följ oss på Facebook 
@teateraftonstjarnan och besök www.aftonstjarnan.se  


