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kultu  freda



Program, se tider nedan
Vi är med och du hittar oss här under

Vimmerby Kulturskola 
Drottninggatan 23, Vimmerby
Öppet kl 14.00-21.00. 
kl. 14.00-18.00: Kom och titta på danslektioner i aulan.
kl. 17.00-19.00: Öppet hus i filmverkstaden.
kl. 18.00-18.30: Teater- och körföreställning ”Ingen liten lort”.
kl. 18.00-21.00: Elevföreningen säljer fika.
kl. 19.00-20.00: Spökrunda i teatern. 
kl. 19.00-21.00: Musikcafé i foajén.

Vimmerby bibliotek & Föreningen Norden 
Stångågatan 28, Vimmerby
Öppet kl 17.00-20.00.
Föreningen Norden bjuder på Finska pinnar och berättar om föreningen.
Boktips: inspelade boktips kommer att rulla på filmduken på övervåningen.
Skattjakt: Leta efter skattkistan som finns gömd på biblioteket, fylld 
med guldpengar (som går att äta).
Pyssel för barn.
Sagoläsning kl 17.00 och kl 18.00
Släktforskning: Vi visar hur släktforskning fungerar.
Tipspromenad för vuxna. 
Biblioteket bjuder på cider, saft, chips och annat gott. Kaffe och te för 
den som vill. 
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Stadsmuseet Näktergalen 
Sevedegatan 43, Vimmerby
Öppet kl 17.00-20.00. 
Kl. 17.00-19.00: Mari-Ann Andersson visar nålbindning.
Vi släpper årsboken Från Renhorn till runristare, pris 100 kr (ord. 150 kr). 
Köp årskortet för 2019, pris 100 kr. 
Min fina grej: Få en liten försmak av kommande utställning.
Vi bjuder på glögg.

Vimmerby Konstförening, PRO-Kören, Göran Nachtweij & 
Annki Waern 
Sevedegatan 9, Vimmerby
Öppet kl. 17-21.
Utställning med konstverk av Annki Waern. 
Vid Warmbadshusets utescen kan du passa på att njuta av elden.
Kl. 17.30- ca kl 18.00 PRO-kören framträder i Warmbdhusets bassängrum. 
Kl 18-21 Musikaliska inslag med Göran Nachtweij med vänner.

Prime
Stora Mässhallsgatan 16, Vimmerby
Öppet kl. 17:00-21:00. 
After Work på Prime 
Det är kultur att umgås över en bit mat! Menyn kommer att bestå av 
spännande rätter och drinkar, kalla som varma.   

Allaktivitetshuset Fabriken 
Bondebygatan 17, Vimmerby
Öppet kl 18.00-23.00
Konsert och konstutställning.



Vimmerby Stadshotell
Stora Torget 9, Vimmerby
Öppet kl. 18-23 (köket stänger kl 21.30) Boka gärna bord!
Välkomna till Stadshotellets Trill In! Temat för kvällen blir minnen och 
historier från Statt. I högtalarna ljuder jazz  och köket komponerar rätter 
med anor från förr.
Meny presenteras på vår hemsida & facebook.
”En historia som vi hört berättas av gamla Vimmerbybor är att innan 
Systembolaget fanns sålde man sprit till allmänheten i källarvalven på 
hotellet. Det är en brant trappa ner dit på gaveln av huset. Detta ställe 
kom i folkmun att heta Trill In, eftersom en del överförfriskade bybor 
trillade i trappan på väg ner för att inhandla de ädla dryckerna.”

Vimmerby Hembygdsförening 
Forsbergs krukmakeri, Gästgivarehagen, Vimmerby
Öppet kl. 19.00-21.00
Kom och se Forsbergs krukmakeri och lyssna till krukmakerianekdoter.

Med reservation för eventuella ändringar.

För eventuella ändringar i programmet se: 
www.vimmerby.se/kulturfreda

Arrangörer: Allaktivitetshuset Fabriken, Stadsmuseet Näktergalen, 
Vimmerby bibliotek, Föreningen Norden, Prime, Vimmerby Kulturskola, 
Vimmerby Hembygdsförening, Vimmerby Konstförening, PRO-kören, 
Vimmerby Stadshotell


