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Kultur för alla

i Värnamo kommun
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Sida 8

Sida 10

Sida 5

Sida 9
Sida 6-7

Sida 4

Rogivande park med fontän och fågelsång
Teater | Musik | Dans | Minigolf | Boule
Loppis | Samlingslokaler | Vildbipark

www.folkparkenvarnamo.se | 0370-100 48
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Välkommen in i kulturen!
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”Jag är inte intresserad av kultur”, kanske du säger.
Vi tror att du har fel.
Kultur kan vara så mycket. Ta dig en minut att bläddra igenom foldern du
håller i din hand. Vi vågar lova att du hittar något som kan intressera dig.
Och du kommer att inse att det där med kultur varken behöver vara svårt
eller tråkigt. Kultur är för oss glädje samtidigt som den erbjuder möjligheter att förstå vår komplicerade värld på nya sätt.
Med den här foldern vill vi välkomna dig in i kulturens värld. Du får en
kort presentation av vad vi har att erbjuda på kulturområdet i Värnamo
kommun, oavsett om du själv vill vara med och skapa kultur eller om du
föredrar att vara åskådare. Vill du veta mer finns på varje sida webbadresser
och QR-koder som leder till information som ständigt uppdateras.

Hitta dina favoriter
Ett bra tips är att titta i evenemangskalendern på varnamo.se med jämna
mellanrum. Där hittar du alltid en aktuell lista över alla kommande kultur
evenemang i hela kommunen.

varnamo.se

Vi vill även tipsa om att det finns en mängd föreningar och studieförbund i Värnamo kommun som ägnar sig åt kultur i olika former. Du hittar
kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.
Vill du veta mer, komma med en idé eller fråga något får du mer än gärna
höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

kommun.
varnamo.se/
foreningar

Välkommen att skapa och uppleva kultur i Värnamo kommun!

Andreas Westberg
kulturskolechef

Lars Alkner
kulturchef

Sida 11
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Ett rikt kulturarv
I Värnamo kommun finns mycket att uppleva för dig som är
intresserad av historia och vårt kulturarv.
» ”Värnamo – vår stad berättar” är en
stadshistorisk utställning som finns i
Gummifabriken. Till utställningen hör
de tolv skyltarna i Pinnapå-rundan på
historiskt intressanta platser i centrum.
» I stadsbiblioteket finns en kulturarvsnod skapad i samverkan med Jönköpings läns museum. Här kan du se
filmer som skolelever gjort i samarbete
med hembygdsföreningen på sin ort.
» För att lära känna sin lokala historia
får alla barn under sin skolgång uppleva tre temadagar på tre platser:
• Apladalen: Den välkända naturoch hembygdsparken med stugor
från 1700- och 1800-talet och ett
hembygdsmuseum.
• Nydala kloster: Grundat av cisterciensermunkar 1143.
• Åminne bruk: Bruksmuseum och
sjömalmshytta.

varnamo.se/
kulturhistoria

» Möbelindustrin har en lång historia i
Värnamobygden. Mest känd är Bruno
Mathsson, vars utställningshall är
öppen för besök.
» I Värnamo kommun finns inte mindre än 13 hembygdsföreningar och
Historiska Sällskapet Gamla Wernamo.
Kontaktuppgifter finns i föreningsregistret (QR-kod på sidan 3).
» Du hittar fler kulturmiljöer, fornminnen och andra kulturhistoriskt
intressanta besöksmål i appen
Naturkartan. Därtill är Ohsabanan, Ohs
bruksmuseum, Smålands bil-, musikoch leksaksmuseum i Rydaholm samt
utställningen ”Gummifabriken – ett
hus med historia” värda ett besök.
» Visste du att Värnamo utsågs till Årets
kulturmiljökommun av Riksantikvarie
ämbetet 2018? I motiveringen lyftes bland
annat samverkan med skolorna fram.

Besök oss på
Kungsgatan 42
341 31 Ljungby
Tel: 0372-623 11 · info@ljbygg.se

www.ljbygg.se
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Välkommen!
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Biblioteken – fulla av möjligheter!
Biblioteken i Värnamo kommun är så mycket mer än bara böcker. De är
platser för kreativitet och aktivitet, men också för lugn och stillhet. Du
bestämmer själv vad biblioteket är för dig!
» Biblioteken i Värnamo kommun är till
för alla! Här kan du låna böcker och
filmer, läsa tidningar, sitta och studera,
låna en dator, spela tv-spel och mycket mer. Du kan även göra utskrifter
och ta kopior. Behöver du hjälp är det
bara att fråga vår kunniga personal!

» Biblioteket erbjuder en mängd digitala
tjänster helt gratis, som e-böcker,
ljudböcker, e-tidningar och streamade
filmer. Du når dem via bibliotekets
webbplats, där du även kan söka
i bibliotekskatalogen och låna om
böcker.

» Stadsbiblioteket i Gummifabriken är
öppet sju dagar i veckan (med vissa
undantag). Här finns bland mycket
annat en populär barnavdelning, ungdomsavdelning, tidningsrum, studierum och gott om sittplatser. Vissa tider
erbjuds gratis digital handledning och
hjälp med släktforskning.

» Biblioteken har en omfattande programverksamhet, inte minst för barn.
I februari varje år arrangeras SmåLit
(Smålands Litteraturfestival). Du hittar
författarbesök, sagostunder, bokcirklar, familjefredagar, föreläsningar och
mycket mer under ”Evenemang” på
bibliotekets webbplats.

» Biblioteksfilialer finns i Bor, Bredaryd,
Forsheda och Rydaholm. Biblioteksbussen kör enligt tidtabell, men kommer på
sikt att ersättas med meröppna filialer,
hemleverans och så kallade bybibblor.

bibliotek.
varnamo.se

BYGGER, REPARERAR OCH RENOVERAR
ALLT MELLAN DOCKHUS OCH LADA.
Vi samordnar allt från bygglov, ritningar, kvalitetsansvarig,
markarbete och kakelsättning till EL/ VVS-installationer.

WWW.FRANSSON-BYGG.SE
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Kulturskolan
– inkluderande och välkomnande
På Värnamo Kulturskola får eleverna utlopp för sin kreativitet, i en miljö byggd på delaktighet.
» Värnamo Kulturskola är till för alla i
Värnamo kommun, oavsett bakgrund och förutsättningar.
» Kulturskolan erbjuder kurser inom
musik, sång, dans, teater, bild/form och
foto/film. Vi planerar även att dra igång
kurser i skrivande, slöjd och kulturarv.
» Kulturskolan arrangerar även
workshoppar för dig som vill prova
på olika kulturformer. Håll utkik på
vår webbplats och i sociala medier!
» Med den nya satsningen Plattform
Värnamo vill vi skapa verksamhet
inom kulturformer som rap, dj,
graffiti och breakdance.

» Du som är elev är delaktig och
bidrar till utvecklingen av verksamheten. Saknar du någon kurs? Vill
du starta ett band? Har du en idé
om en workshop? Vill du arrangera
en konsert? Prata med oss så försöker vi lösa det!

ge dig ett socialt sammanhang där
du kan växa och träffa andra med
samma intresse. Här träffar du kanske vänner för livet. Vi vill också att
du ska få användning av det du lär
dig genom att skapa och uttrycka
dig tillsammans med andra.

» Vi vill ge dig det du vill ha men också
det du inte visste att du ville ha.
Kulturskolan är en plats för upplev
elser och spännande upptäckter,
en inspirerande miljö för personligt
uttryck och skapande. En mötesplats för alla.

» Du hittar alltid uppdaterad information på vår webbplats, kulturskolan.
varnamo.se.

» På Värnamo Kulturskola är du som
elev del i en större helhet. Vi vill

Visste du …
… att Kulturskolan har cirka 1 300 elevplatser. Vi vill gärna träffa dig också!
… att Kulturskolan producerar egna föreställningar och gör cirka 120 evenemang varje år
… att Kulturskolan samordnar skapande skola som riktar sig till alla grundskolor i kommunen
… att Kulturskolan finns i hela kommunen.
kulturskolan.
varnamo.se

Tack vare Kulturskolan
och lärarna, jobbar jag
idag med min dröm
–Johannes, heltidsmusiker
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Kulturskolan har stärkt
mitt självförtroende
och att verkligen tro
på mig själv
Alina, 16 år

Värnamo Kulturskola
har gjort att jag fått
vänner för livet

Jag hade inte varit den jag är idag
om det inte varit för Kulturskolan
Alice Bah Kuhnke, politiker

Josefin, 9 år
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Konsten mitt ibland oss
Vad vore livet utan konst som överraskar och lyfter fram våra gemensamma platser?
I Värnamo kommun finns goda möjligheter till spännande konstupplevelser.
» Det finns många spännande skulpturer och annan offentlig
konst på olika platser i Värnamo kommun. På biblioteken
och i stadshuset kan du hämta en folder där alla konstverk
och deras placering finns beskrivna. De finns även med i
appen/webbplatsen Naturkartan.

» I entréplan på Gummifabriken finns Blickfånget, en utställningslokal för professionella konstnärer. Inne på stadsbiblioteket finns Väggen, där amatörer har möjlighet att ställa ut.
Därutöver finns gallerier och utställningslokaler som drivs av
andra aktörer, som till exempel Hörle Slott, Goma/Galleri25
och Galleri Ö.K.

» Utmed Lagan finns ett antal konstnärligt utformade bänkar
donerade av företag och privatpersoner. De ingår i projektet Bänkarnas stad, vars syfte är att lyfta fram både Lagan
och Värnamos möbeltradition. Några av bänkarna är även
Dansbänkar, vilket innebär att du via din mobil kan uppleva
en dans inspelad på platsen.

» Kulturförvaltningen ansvarar för att köpa in konst till alla
kommunala lokaler, som till exempel äldreboenden, skolor och kontor. Många av dessa lokaler är inte öppna för
allmänheten, men i Gummifabriken, sporthallen och andra
publika miljöer är alla välkomna att titta på konsten.

Har du hittat
din plats i livet?
Alla behöver en plats man kan kalla hem. En plats
för egentid, för arbete eller för att umgås med dem
man tycker om allra mest. Oavsett var du befinner
dig i livet har vi plats för dig.
Läs mer om Heimstadens omtänksamma boenden
och hitta din drömlägenhet på heimstaden.com
Välkommen till Heimstaden!
#makeroom
Heimstaden Värnamo | Ringvägen 61 | 0770-111 050
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Vandalorum
– ett levande museum för konst och design

vandalorum.se

På Vandalorum visas vår tids mest tongivande konst och design från Småland, Sverige och världen.
» Vandalorum är ett museum för internationell konst och design. Här visas
årligen ett tiotal utställningar med
alltifrån måleri, skulptur och fotografi
till arkitektur, möbler, glas, keramik
och textil.
» Vandalorum ligger intill Bredasten där
E4:an möter riksväg 27 i utkanten av
Värnamo. Vandalorum har öppet alla

dagar och här finns även en designbutik och en restaurang.
» Vandalorum erbjuder program för
alla åldrar, som till exempel visningar,
föreläsningar, skolbesök, lovaktiviteter
och en designskola. I Lada 2 finns en
Skapande verkstad som byter tema för
varje ny utställning.

» Byggnadens koncept med de röda
ladorna är skapat av den världsberömde italienske arkitekten Renzo Piano.
» I Lada 3 visar Smålands Konstarkiv utställningar med småländska konstnär
er. Ladan rymmer även Konstarkivets
samling med ca 1 750 verk.

Inneklimats inriktning är i första hand Ventilation, men vi erbjuder
även totalentreprenader med El, VS och Kyla. Vårt mål är
långsiktiga relationer med våra kunder och att ta ett totalansvar för
våra lösningar som ska vara miljövänliga och driftoptimala.
För oss är det viktigt att den tekniska lösningen är enkel och inte
mer avancerad än nödvändigt!

Inneklimat

Vi tar hand om helheten, inte bara för tillfället.
www.inneklimat.nu
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Värnamo – en filmstad med historia
Nästa år är det premiär för Sveriges första filmhistoriska festival i Värnamo. Men redan idag finns mycket
för den filmintresserade.
» Från och med 2022 arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival i Gummifabriken i april varje år. Det är Sveriges
enda festival inriktad på den svenska
film- och biografhistorien.
» Högst upp i Gummifabriken finns
Biostaden med tre salonger som drivs
av Svenska Bio. Här visas de senaste
filmerna året runt.

» Wernamo Filmstudio arrangerar visningar av filmer som inte går upp på
den ordinarie repertoaren. Visningarna
sker på Biostaden.
» Biografen Röda Kvarn finns i Bredaryds
Bygdegård. Här visas filmer höst och
vinter.

toria: Rutan. Den skapades i samband
med utställningen med samma namn
på Vandalorum i april 2015. Rutan var
en förstudie till Ruben Östlunds film
”The Square”, som 2017 vann guldpalmen i Cannes och nominerades till en
Oscar.

» På Flanaden mitt i centrala Värnamo
finns ett stycke internationell filmhisvarnamo.se/film

Din lokala expert i Värnamo - utmana oss!

Linda Lindquist
0370-15771
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John Svensson
0370-15772

Jelena Jarl
0370-15773

fastighetsbyran.se/varnamo | varnamo@fastighetsbyran.se

Maria Bui
0370-15774
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Christer Svensson
0370-15775

Håkan Frid
0370-15776

Sara Lindstrand
0370-15766
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Gummifabriken – en träffpunkt för hela bygden
Oavsett vad du är intresserad av går det nästan inte att missa att besöka Gummifabriken. Här finns verkligen något för alla.
» Gummifabriken är en mötesplats för
kultur, akademi och näringsliv i centrala Värnamo. Här finns stadsbiblioteket, Biostaden, två scener, Campus
Värnamo, restaurang, Värnamo Näringsliv, Teknikcenter, konferenslokaler
och mycket mer.
» Auditoriet har drygt 400 platser och
en fantastisk akustik. Här uppträder
både lokala talanger och några av
Sveriges främsta artister, skådespelare, komiker och dansare. Genom ett
samarbetsavtal med Smålands Musik

och Teater arrangeras varje år ett tiotal högklassiga konserter inom bland
annat klassiskt, opera, jazz, folkmusik
och visa.
» Livesalen Valsverket är en så kallad
black box, som fungerar utmärkt för
rockkonserter. Här arrangeras även
barnteater, konferenser, fester, föreläsningar och mycket annat.
» Riksteatern Gislaved Värnamo arrangerar teaterföreställningar för både
barn och vuxna, främst i Gummifabriken men även på andra platser.

» Många föreningar hyr lokaler i
Gummifabriken, både för möten och
för olika arrangemang. Bland annat
så ger såväl Musikkåren Lyran som
Värnamo Kammarkör regelbundet
konserter i Auditoriet.
» ”Flygel för Gummifabriken” är
designad av en av Sveriges främsta
formgivare Mats Theselius, exklusivt
för Gummifabriken. Flygeln används
vid konserter av allt från Kulturskolans
elever till Jönköpings Sinfonietta och
den svenska jazzeliten.

gummifabriken.nu
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Kulturförvaltningen
/biblioteket

Kulturskolan

Gummifabriken

Besöksadress:
Gummifabriken,
Jönköpingsvägen 15

Besöksadress:
Prostgårdsvägen 1

Besöksadress:
Jönköpingsvägen 15

kulturskolan.varnamo.se

gummifabriken.nu

Kulturskolan@varnamo.se

info@gummifabriken.nu

0370-37 73 32

0370-30 59 00

bibliotek.varnamo.se
kommun.varnamo.se/kultur
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kultur@varnamo.se
0370-37 76 00 (stadsbiblioteket)
@varnamokulturskola

@gummifabriken

@varnamobibliotekochkultur

@vkulturskola

@gummifabriken

•20016 • www.jssverige.se

@varnamobibliotekochkultur

Den här foldern finns även digitalt med fler bilder.
Scanna QR-koden ovan.
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