Missa inget!
Under invigningsveckan kan du bland annat få
prova på teater, lära dig att odla, dansa, tolka din
egen Selma Lagerlöf och mycket mer.
Med förbehåll för eventuella ändringar.

Torsdag 26/9
Gubbröra (för män)
Gubbröra, ägg, bacon, gröt
& kaffe.
Tid: kl. 9-11
Plats: Mötesplats Människor

Rundvandring
Följ med runt bland lokaler och
verksamheter och hör om bakgrunden till husbygget.
Tid: kl. 11 och 16.30
Plats: Samling entréplan

Biljard
Tid: kl. 11-13
Plats: Mötesplats Människor

Lättläst bokcirkel
Tid: kl. 15-16
Plats: Biblioteket

Sy workshop
Lappa -laga, frukt- och gröntpåse
Tid: kl. 15-17
Plats: Mötesplats Människor

Kreativ workshop
Återbruksmaterial
Tid: kl 15-19
Plats: Mötesplats Människor

Leksaks- och pocketbokbytardag
Ta med max fem leksaker eller
pocketböcker. Leksaker i mjukplast före 2007 bytes ej.
Tid: kl. 15.30-19
Plats: Selmas Sal

Leksaksbiblioteket
Kom och träffa Sveriges första
leksaksbibliotek.
Tid: kl 16-19
Plats: Selmas Sal

Syra grönsaker
Resursrestaurangen räddar mat
och lär oss att syra grönsaker.
Tid: kl 17-19
Plats: entréplan

Kompostservice &
odling
Lär dig hur du komposterar smart.
Tid: kl 16-18
Plats: Mötesplats Människor

Asfaltsträdgården
Odla utan trädgård eller
tillsammans med andra.
Tid: kl. 15-19
Plats: entréplan

Selma
Lagerlöfs
Center

Hållbara idéer blir
verklighet
Träffa Stadslandet och prata
stadsutveckling.
Tid: kl. 15-19
Plats: entréplan

Hisings Backa FC
Lär dig mer om Backas största
fotbollsförening
Tid: kl. 15-19
Plats: entréplan

Testa mindfulness
Hälsodisken berättar om sin verksamhet och bjuder på enkla
övningar och fika.
Tid: kl. 17-19
Plats: plan 2

Öppet hus
Kulturskolan

Program

Välkommen att titta in och ser
hur det går till på Kulturskolans
lektioner.

Invigning

Tid: kl. 16-18
Plats: plan 3

Fredag 27/9
Tolka Selma på
ditt sätt
Lär känna både Selma Lagerlöf
och din inre Selma.
Tid: kl. 14-19
Plats: Informationen i entrén

Musikcafé
Välkommen att ryckas med till den
karismatiske Teddy Kaisers musik.
Tid: 11-13
Plats: Selmas Sal

Töj och tänj
Enklare rörelser sittande, för alla
efter egen förmåga.
Tid: 9.45
Plats: Mötesplats Människor

After Work
Teddy Kaiser rockar in helgen!
Tid: 14.30
Plats: Trappan

Rundtur med White

Välkommen till ditt
vardagsrum!
Nu äntligen öppnar vi dörrarna till Stadsdelshuset
med Rum för kultur. I huset samsas förenings- och
kulturliv, med invånare och besökare. Alla är välkomna
och vi vill skapa innehållet tillsammans med er, kom in
och prata med oss!

Scenschema fredag

Utställningar

Selma Sal

White arkitektbyrå

kl. 17 - 18

Kulturskolan, Victory dance, teater
Phantastisk och Cabo kids bjuder på
sång och dans.

Visar i bild processen för hur byggnaden vuxit fram och arbetet med
återbruk.

Entréplan

Backa Kulturhus

kl. 18 - 19

Tid: kl 15 och 16.30
Plats: entréplan

Kom och lyssna på invigningstal,
karnevalrytmer med Abunda, hänför
dig med flygande luftakrobatik med
cirkus Unik.

Wook och tävling

Selma Sal

Husets arkitekter visar runt.

Smaka och tävla om en lunch.
Tid: kl 15
Plats: utanför huset

HKTF, Kulturtunnan

kl. 19 - 20

Kulturskolans elever spelar musik, vinnaren av Ortens poet 2017
Yasmin Omar läser poesi och Treeze,
rapparen från Backa Brunnsbo avslutar kvällen.

Följ historian från starten 1971 till sommaren 2019 i bilder.
Made in Backa fyller tio år
Genom föreläsningar, författarbesök,
skrivkurser och mycket annat har de
funnits där för barn och ungdomar.
Selma Media
Har gjort egna filmer, reportage,
intervjuer och mycket annat, sevärt!

Prova på teater! Hisingens enda
amatörteaterförening firar 30 år.
Tid: kl. från 17
Plats: Se skyltning i huset

Hitta hit
Selma Lagerlöfs torg 2.
Med kollektivtrafik, buss 18 eller 19 från Brunnsparken, gå av vid hållplats
Selma Lagerlöfs Torg.

goteborg.se/selmalagerlofscenter

Selma
Lagerlöfs
Center

Program

Invigning

Klassiska pärlor
Kulturskolans elever och lärare spelar i
kammarmusikformat.

Tisdag 24/9
Måndag 23/9
Sittgympa
Rolig träningsform som passar alla,
häng med efter egen förmåga.
Tid: kl. 10.45
Plats: danssalen

Tid: kl. 16.30-18.30
Plats: entréplan

Kom och prata med Hisingens enda
amatörteaterförening som firar 30 år.

Inomhusboule

Som i Frankrike fast inomhus. Kom,
prova och umgås.
Tid: kl. 10-13
Plats: Danssalen

Rummikub

Öppet hus Kulturskolan
Välkommen att titta in och ser hur det
går till på Kulturskolans lektioner.
Tid: kl. 16-18
Plats: Plan 3

Klurigt och fartfyllt sifferspel som
spelas jorden runt. Lamia Sharifi håller
koll på reglerna.

Rundvandring
Följ med runt bland lokaler och verksamheter och hör om bakgrunden till
husbygget.
Tid: kl. 11 och 16.30
Plats: samling entréplan

Information
samtalsgrupp
I livet händer stort och smått. Anna
Hautau välkomnar till en informationsträff som kan ge nya perspektiv.
Tid: kl. 14-15
Plats: Mötesplats Människor

Våffelcafé

Tid: 10.30-12
Plats: Mötesplats Människor

Rundvandring
Följ med runt bland lokaler och verksamheter och hör om bakgrunden till
husbygget.

Tid: kl. 10-19
Plats: entréplan

Tid: kl. 13-16
Plats: Mötesplats Människor

Virka eller sy tillsammans med andra.
Kristina Johansson och Inkeri Oksman
håller workshop i virkning

Prova eller titta på, du behöver ingen
partner. Anne Lundh visar hur vi håller
igång hjärna och hjärta.

Onsdag 25/9
Bordtennis
Kom och testa en fartfylld och kul
aktivitet.

Scenschema
onsdag

Tid: kl. 9.30-11
Plats: Selmas sal

Trappan
kl. 15 Livslust kör

Rundvandring
Följ med runt bland lokaler och verksamheter och hör om bakgrunden till
husbygget.

Hisings Backa - Då och
i framtiden

Tid: kl. 15-16.30
Plats: Trappan

Möt din politiker
Kom och ät soppa och mingla med
politiker efter nämndsammanträdet.
Tid: kl. 16.30
Plats: Mötesplats Människor & entrén

Backa Pastorat

Tid: kl. 14-18
Plats: entréplan

Backa Zanzibar
Föreläsning om bistånd, rent vatten,
arbete, familjeliv, skola, hälso- och
sjukvård i byn Uroa.
Tid: kl. 11-12 och 17-18
Plats: Mötesplats Människor och 1:01

Språkcafé
Lär dig mer om det svenska språket
och samhället. Jacob Sadahl från
integrationscentrum berättar om verksamheten.
Tid: kl. 15-16.30
Plats: Biblioteket

goteborg.se/selmalagerlofscenter

kl. 16 Bäckebol Vocalis
kl 16.45 Jonas Hultberg, saxofon- och
klarinettlärare
kl 17.30 Kulturskolan bjuder på
Brassensemble

Tid: kl. 11 och 16.30
Plats: Samling entréplan

Kom och prata med oss. Hur tycker
du att kyrkan ska bidra till ett bättre
samhället runt torget.

Hör hembygdsföreningens berättelse
om förr och Selma Stads om den nutida utvecklingen av stadsdelen.

Tid: kl. 10-16
Plats: entréplan

Välkommen att titta in och ser hur det
går till på Kulturskolans lektioner.
Tid: kl. 16-18
Plats: Plan 3

Fixartjänst, volontärsamordnare,
anhörigstöd och yrkesambassadörer
presenterar sig och sina verksamheter.

Linedance

Kom och prata med oss. Hur tycker
du att kyrkan ska bidra till ett godare
samhälle runt torget.

Öppet hus Kulturskolan

Samhällsinformation

Virk workshop

Backa Pastorat

Tid: kl. 15-19
Plats: Entréplan

Tid: kl. 11 och 16.30
Plats: samling entréplan

Småprata och njut av goda våfflor. Här
bollas déer för verksamheten och vi
berättar om omgivningarna och nya
huset.
Tid: kl. 14-15
Plats: Mötesplats Människor

Tid: kl. 15-16
Plats: Selmas sal

HKTF, Kulturtunnan

Selmas Sal
kl. 15.30 Lady Gagakör dans med
Daglig verksamhet
kl. 18-19 Negar Zarassi och David
Carbe bjuder på blandad musik och
pianospel

Utomhus
kl. 17 Blåsorkestern
Vikingarna bildades 1971 och är en
ideell förening och i Hisings Backa.

