STADSBIBLIOTEKET

PROGRAM

Hösten
2022
FÖR
VUXNA

Varsågod, här har du höstens program i din
hand! Barn & ungas program hittar du
längst bak i broschyren. Hoppas du hittar
något som passar!
Alla våra evenemang är kostnadsfria om
inget annat anges. Välkommen till oss!

Öppettider
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10.00-19.00
10.00-18.00
11.00-16.00
13.00-16.00 (2/10- 18/12)

Besöksadress: Kriebsensgatan 4
Telefon: 016-710 51 10
E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
Webb: bibliotek.eskilstuna.se
Vi finns på Facebook och Instagram
som eskilstunastadsbibliotek.
Vår podd Böcker i Tuna finns där poddar
finns.

Nyfiken på det digitala biblioteket?

Hos oss kan du låna både e-böcker &
e-ljudböcker via appen Biblio eller via vår
hemsida.
Du kan även låna e-film via filmstreamingstjänsten Cineasterna eller läsa tusentals dagstidningar och tidskrifter från hela
världen digitalt via PressReader.
Kontakta oss så hjälper vi dig att komma
igång!

Boken kommer

Vet du om att vi levererar böcker hem
till dörren?
Boken kommer är en gratisservice för dig
som exempelvis är långvarigt sjuk eller
rörelsehindrad och inte själv kan komma
till biblioteket. Ta kontakt med biblioteket
så hjälper vi till att välja ut böcker åt dig.
Sedan åker vi hem till dig med böckerna.
Lånetiden är fem veckor.
Ring och beställ böcker
Boken kommer 016-710 25 48.

Att läsa på många sätt

Kontakta biblioteket för att skapa ett användarkonto på Legimus för egen nedladdning
av talböcker.

ÅTERKOMMANDE
Tisdagarna 20 september, 18 oktober,
22 november & 20 december
12.30, Bokhallen

Poesigympa

Vi gör enkla rörelser till uppläst poesi.
Tisdagarna 27 september, 25 oktober & 29 november
17.30-18.30, Gunborg Nymans rum

Läsgrupp: Poesi

Poesi på läsarnas premisser. Vi läser och pratar
poesi tillsammans.
Tisdagarna 13 september, 11 oktober,
15 november & 13 december
17.30-18.30, Deckarbiblioteket

Filmcirkel

Vi ser film via vår streamingtjänst Cineasterna,
träffas och diskuterar. Låt fantasin flöda! Aktuell film
meddelas via sociala medier i god tid innan.
Drop in torsdagar (ojämna veckor, start 15 september)
13.00-14.30, Bokhallen

IT-akuten

Vill du komma igång att låna e-böcker? Eller vill du
ha hjälp med din nya surf- eller läsplatta? På Stadsbiblioteket kan vi hjälpa dig med enklare, vardagliga
IT-frågor som rör datorer, läs- och surfplattor och
mobiltelefoner.
Exempel på saker du kan få hjälp med är:
• E-post
• Nedladdning av e-böcker
• Officeprogram
• Skapa användarkonton på sociala medier
• Trådlösa nätverk
Torsdagarna 13 oktober & 10 november
14.00, Tidskriftshörnan

Läsupplevelser

Vi träffas och läser noveller tillsammans. Sedan diskuterar och reflekterar vi över texterna i en lugn och
trygg miljö. Om du vill får du gärna dela med dig av
dina tankar, men det är inget måste.
Under hösten/Syksyllä
Datum bestäms i augusti/Päivämäärät päätetään
elokuussa

Finsk bokcirkel/Suomalainen lukupiiri

Vi pratar om böcker på finska/Keskustelemme
kirjoista. Se vår hemsida/Katso kotisivulta
bibliotek.eskilstuna.se

Öppen

scen

– SCENEN ÄR DIN!
Tisdagar 17.00-18.00 i Tidskriftshörnan.

Här kan du berätta om ditt intresse eller något
du har upplevt, läsa en dikt eller sjunga en sång
– det är du som bestämmer! Kontakta
stadsbiblioteket@eskilstuna.se om du vill boka
in en tisdag och medverka under hösten.

SEPTEMBER

UPPLYST

belyser valet & demokratin
n
– LOKALT, GLOBALT OCH HISTORISKT

I serien Upplyst lyfter vi fram och fördjupar oss i
frågor som är aktuella i Eskilstuna, Sverige och världen. Ett samarbete mellan Mälardalens universitet,
Eskilstuna bibliotek, Eskilstuna stadsmuseum och
Eskilstuna stadsarkiv.
Torsdag 1 september
17.00, Tidskriftshörnan

Bli inte lurad!

- Påverkanskampanjer och källkritik
De senaste åren har vi börjat höra om ”påverkanskampanjer”, ”fake news”, ”desinformation”, ”deep
fake” och liknande uttryck. Vad betyder de? Varför
utsätts vi för dem och hur skyddar vi oss?
I år är det valår och då är skydd mot påverkan extra
viktigt. Kan du skydda dig själv, skyddar du även vår
demokrati. Björn Almroth och Miryame Malmquist,
som arbetar med civilt försvar och krisberedskap
på Eskilstuna kommun, guidar dig genom djungeln
av uttryck.
Ett samarbete mellan Mälardalens universitet,
Eskilstuna bibliotek, Eskilstuna stadsmuseum
och Eskilstuna stadsarkiv.

Måndag 5 september
18.00, Bokhallen

Kulturpolitisk debatt

Debattledare: Catarina Nitz, kulturchef, Sörmlands
Media. Partierna i Eskilstuna kommunfullmäktige
diskuterar den lokala kulturpolitiken. I samarbete
med Eskilstuna-Kurien och Sörmlands Media.
Onsdag 7 september
15.00-16.00, Mälardalens universitet Campus Eskilstuna, sal C3-003

Hur rumslig segregation påverkar väljarbeteende i Sverige

Vad händer med vår förståelse av väljarbeteende
när vi fokuserar endast på segregerade stadsdelar,
det vill säga rika och fattiga områden? Vad händer när vi studerar väljarbeteende utifrån begrepp
som ”klass”, ”alliansfrihet”, och ”retrotopi”, det vill
säga folkhemmet som utopi? Terence Fell, docent
i statsvetenskap vid Mälardalens universitet, hävdar
att vi på så vis lättare kan beskriva och förklara förändringar i stödet till Sveriges olika politiska partier.
Tisdag 6 september & torsdag 8 september
10.00, Eskilskällan

Demokrati och vägen till kvinnlig rösträtt

Oskar Nilsson från Eskilskällan tar oss med på en
vandring i Arkivhuset där vi möter exempel på
material kring demokratins utveckling i Eskilstuna.
Föranmälan till: eskilskallan@eskilstuna.se.
Andra tider finns att boka efter överenskommelse.

Lördag 17 september

Eskilstuna kulturnatt

Äntligen dags för Eskilstunas kulturnatt! Stadsbiblioteket håller öppet och bjuder på spännande
aktiviteter för både stora och små. Läs mer på
eskilstunakulturnatt.se

Eskilskällans föreläsningar
i samarbete med Eskilskällans vänner
Tisdag 8 september
18.00, Contrast

Idrott i förändring- från lek till friidrott.

Professor Christer Eriksson föreläser om idrottens
utveckling med exempel från Eskilstuna.
Tisdag 18 september
18.00, Contrast

Sörmländska färdvägar under tusen år.

Jan Moberg, författare till boken ”Från hålväg till
motorväg”, berättar.
Torsdag 20 september
18.00, Contrast

100 år med ångbåt till Eskilstuna
och Torshälla.

Lennart Rydberg, författare till ett flertal böcker om
ångbåtstrafik, berättar.
Kostnad 50 kr, 30 kr för medlemmar i Eskilskällans
vänner.

OKTOBER
Anhörigveckan
Under vecka 40 uppmärksammar vi alla som varje
dag vårdar och tar hand om en anhörig. Verksamheter, organisationer och föreningar kommer att
ha informationsbord på Stadsbiblioteket.

Måndag 3 oktober
17.30, Tidskriftshörnan

Den omöjliga drömmen en sann solskenshistoria om borderline

Möt författaren Pontus Holmberg som berättar om
sin självbiografiska bok ur ett anhörigperspektiv.
En sann berättelse om en kärleksrelation med
borderline- i syfte att hjälpa och rädda andra.

Torsdag 6 oktober
17.30, Tidskriftshörnan

Eva Funck föreläser om dyslexi på
Världsdyslexidagen

Dyslexiveckan infaller 3-9 oktober 2022 och har
temat ”Allas rätt till läsning”.
Måndag 10 oktober
(tid och lokal annonseras senare)

World Mental Health Day

Den 10 oktober är det World Mental Health Day
och det kommer att uppmärksammas av bland
andra föreningen Balans Sörmland och Ångestföreningen i Sörmland.

eMedborgarveckan är en nationell kampanj-

Foto:Piratförlaget

vecka som fokuserar på att främja digital delaktighet. Fler programpunkter tillkommer, håll utkik på
våra sociala medier.

Torsdag 13 oktober
17.30, Tidskriftshörnan

Från världskrig till nätkrig

Frilansjournalisten och författaren Jonathan Lundberg berättar om sin bok Från världskrig till nätkrig
(2021). Här får du en inblick i internetkulturens
historia och hur dagens debatt kring sociala medier
liknar en debatt som rasade för hundra år sedan,
kring massmedierna.

Litteraturscenen
På denna scen lyfts litteraturen fram,
med allt det kan innebära och i alla
dess former.

Torsdag 20 oktober
18.00-19.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Författarbesök: Göran Rosenberg

Göran Rosenberg är journalist och författare.
Han har tidigare varit chefredaktör för Moderna
Tider och en av våra skarpaste samhällskritiker
och debattörer. Han har tilldelats ett flertal stora
utmärkelser och priser. Utifrån sin nya bok Rabbi
Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek kommer
Göran att tala om Sverige, judarna och Förintelsen.
Biljettpris 80 kr. Förköp på Stadsbiblioteket eller via
Tickster från 6 oktober.

Torsdag 27 oktober
18.00-19.00 Lilla scenen, ingång från biblioteket

Författarbesök: Monika Fagerholm

Monika Fagerholm, född 1961, är finlandssvensk
och en av Finlands internationellt mest kända
och framgångsrika författare. För sina böcker har
Monika Fagerholm erhållit ett flertal utmärkelser,
bland dem Svenska Akademiens nordiska pris 2016.
Hennes senaste roman Vem dödade bambi? (2019)
vann Nordiska rådets litteraturpris 2020.
Biljettpris 80 kr. Förköp på Stadsbiblioteket eller via
Tickster från 13 oktober.

NOVEMBER

Skräckvecka
31 oktober - 4 november
Skräckvecka på Stadsbiblioteket

Foto: Henric Lindsten

Denna vecka ägnas till allt förskräckligt, övernaturligt och vidunderligt. Det blir filmvisning,
högläsning och vi får besök av en av Sveriges
största skräckförfattare! Fler programpunkter tillkommer, håll utkik på våra sociala medier.

Torsdag 3 november
18.00-19.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Författarbesök: Mats Strandberg

Foto: Mostphotos

Mats Strandberg debuterade 2006 med boken
Jaktsäsong. Tillsammans med Sara Bergmark
Elfgren författade Strandberg Engelsforstriologin,
där första boken även blev film. Han har sedan
etablerat sig som en av Sveriges största skräckförfattare med böckerna Färjan, Hemmet och
Konferensen. Välkommen till författarsamtal där vi
pratar om kärleken till skräckgenren, hans böcker
och skrivande. Biljettpris 80 kronor. Förköp på
Stadsbiblioteket eller via Tickster från 20 oktober.

Litteraturscenen

Foto: Angelica Windorf

På denna scen lyfts litteraturen fram,
med allt det kan innebära och i alla
dess former.

Torsdag 10 november
18.00-19.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Lena Staaf, Sörmlandspoet

Litteraturscenen gästas av tidigare socialarbetaren, lokalpolitikern och poeten Lena Staaf.
Hennes senaste diktsamling Asociala dikter
beskriver socialarbetarens vardag, det mörka och
det ljusa i deras möten med människor som lever i
utsatthet.

Måndag 14 november
18.30, Stadsbiblioteket

Kura skymning –
den stora högläsningsdagen

Foto: Mostphotos

Sedan 1995 samlas människor i skymningen på
bibliotek i hela Norden, för att lyssna till berättelser
ur nordisk litteratur. Årets tema är Natur i Norden;
”Den nordiska naturen inte bara förenar oss, den
berättar också något om den mångfald och den
rikedom som finns i vårt mörka hörn av Jorden.”
Vi tänder ett ljus 19.00 och läser ur årets text.

Deckardagarna
2022
Torsdag 17 november
12.20, Stadsbiblioteket

Visning av Svenska Deckarbiblioteket

Foto: Mikael Nilsson

Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna invigdes
1989. Samlingen strävar efter att samla exemplar
av svenska originaldeckare från 1893 och framåt.
Svenska Deckarbiblioteket visas vanligtvis bara för
allmänheten vid förfrågan, eller är tillgängligt för
forskare. I år ges intresserade ett tillfälle att se vår
samlings unika exemplar, speciellt de allra äldsta
deckarna i samlingen. Samling vid Stadsbibliotekets
reception.

Torsdag 17 november
18.00-19.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Författarbesök: Jenny Rogneby

Foto: Mostphotos

Jenny Rogneby är författare och kriminolog och
har tidigare arbetat som brottsutredare på Citypolisen. Hon slog igenom med romanen Leona
- Tärningen är kastad 2014. Hösten 2022 kom hon
ut med kriminaldramat Medlaren som är den första
delen i spänningsserien om Angela Lans.
Biljettpris 80 kr. Förköp på Stadsbiblioteket eller via
Tickster från 3 november.

Fredag 18 november
14.30-15.30, Contrast

Afternoon Tea och deckartips med
Lotta Olsson

DN:s litteraturrecensent Lotta Olsson, återkommande gäst under deckardagarna, ger oss de
senaste spaningarna från deckarutgivningen 2022.
Det serveras te/kaffe och tilltugg.
Biljettpris 90 kr. Förköp på Stadsbiblioteket eller via
Tickster från 3 november.

Litteraturscenen

Foto: Ann-Sofie Andersson

På denna scen lyfts litteraturen fram,
med allt det kan innebära och i alla
dess former.

Torsdag 24 november
18.00-19.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Författarbesök: Kristina Emanuelsson

Litteraturscenen bjuder in till författarsamtal med
deckarförfattaren Kristina Emanuelsson, som är
aktuell med boken Blodsprängd. Boken utspelar sig
till stora delar i Eskilstuna och en av karaktärerna
tillbringar mycket tid just på Stadsbiblioteket.

DECEMBER

Torsdag 3 december

Internationella funktionshinderdagen

På Stadsbiblioteket uppmärksammar vi denna dag
med olika aktiviteter. Håll utkik på våra sociala
medier.
Torsdag 8 december
12.30 & 17.30, Contrast

Glöggmys och julens bästa läsning

Foto: Mostphotos

Bibliotekets personal ger dig sina bästa tips inför
julen, böcker att ge bort eller böcker att själv läsa
under ledigheten.
Biljettpris 40 kr. Förköp på Stadsbiblioteket eller via
Tickster från 24 november.

Tisdag 13 december
11.00, Bokhallen

Luciafirande på Stadsbiblioteket

Elever från Djurgårdsskolans musikklasser lussar på
biblioteket.
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För hela familjen på Stadsbiblioteket

xxxx-xx-xx

unga-delen av programmet

lördag 8 oktober, onsdag 2 november,
Biljetter:
50:lördag 12 november och lördag
26 november.
Förköp på Stadsbiblioteket
eller viaLilla
Tickster,scenen
släpps
Alla föreställningar ges 13.00 på
på
två veckor innan
respektive föreställning!
TEATER
Teatern (ingång från biblioteket).

Välkommen!
familjenInformation om höstens föreställningar
kommer

i våra sociala medier. Biljett 50 kronor. Förköp på

Stadsbiblioteket
eller via
Tickster,
två veckoroch
innan
september,
lördag 8 oktober,
onsdag
2 november
lördag 26 n
respektive
föreställning.
tällningar Eskilstuna
ges 13.00
Lilla scenen på Teatern (ingång från biblio
kommun ipå
samarbete

on om

med Kulturföreningen Loppan

Pyssel för barnen på barnavdelningen efter förehöstens
föreställningar kommer i våra sociala medier.
ställningen.

SEPTEMBER

kronor. Förköp på Stadsbiblioteket eller via Tickster, två veckor i
föreställning.
Bebisbibblan

ber

september
sen sagors rum
blan
amsar och sjunger tillsammans. För föräldrar och barn 0-2 år.

september
sen sagors
rum 13 september
Tisdag
d på engelska
10.15, Tusen sagors rum
öcker påBebisbibblan
engelska och pysslar efter temat på boken.
Vi
läser,
dig på ca 5-8
år.ramsar och sjunger tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.

Sagostund
september
Fredag 23 september
PÅ PERSISK
A
14.00,
sen sagors
rumTusen sagors rum
Sagostund på persiska
d på persiska
Fariba
och ramsar
på persiska
för
ättar sagor
ochberättar
ramsarsagor
på persiska
för barn
från 3 år.

barn från 3 år.

داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎ.

Tisdag 27 september
september
10.15, Tusen sagors rum
sen sagors
rum
Bebisbibblan
blan Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans. För
föräldrar
barn 0-2 år.För föräldrar och barn 0-2 år.
amsar och
sjungeroch
tillsammans.

xxxx-xx-xx

h unga-delen av programmet

TEATER

a familjen

Foto: Åsa Lundén

OKTOBER

3 september,
lördag 8 oktober, onsdag 2 november och lördag 26
Torsdag 6 oktober
ställningar
ges
13.00 på Lilla scenen på Teatern (ingång från bibli
17.30, Tidskriftshörnan
Eva Funck föreläser om dyslexi på

tion om Världsdyslexidagen
höstens föreställningar kommer i våra sociala medier.
Dyslexiveckan infaller 3-9 oktober 2022 och har

”Allas
till läsning”. eller via Tickster, två veckor
0 kronor.temat
Förköp
på rätt
Stadsbiblioteket
ve föreställning.
Tisdag 11 oktober
10.15, Tusen sagors rum

mber

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.

Lördag 15 oktober
3 september
14.00,
Tusen sagors rum
usen sagors
rum
Sagostund
på engelska
bblan
Vi läser böcker på engelska och pysslar efter temat
ramsar och
sjungerPassar
tillsammans.
föräldrar
och barn 0-2 år.
på boken.
för dig påFör
ca 5-8
år.

Tisdag 18 oktober
17 september
10.15,
Tusen sagors rum
usen sagors
rum
Bebisbibblan
på finska/
nd på engelska
Suomalainen vauvatuokio
böcker på
pysslar
efter För
temat
på boken.
Vi engelska
läser och och
ramsar
på finska.
föräldrar
och barn
ör dig på0-2
ca 5-8
år.
år. Luetaan
ja lorutaan suomeksi. Vanhemille ja
lapsille 0-2 vuotta.

3 september
Sagostund
Fredag 21 oktober
PÅ PERSISK
usen sagors
rum
A
14.00, Tusen sagors rum
nd på persiska
Sagostund på persiska
Fariba
berättar
sagor
och ramsar
persiska
erättar sagor
och
ramsar
på persiska
för på
barn
från 3för
år.
barn från 3 år.

داﺳﺘﺎن و ﺷﻌﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎ.

Tisdag 25 oktober
7 september
10.15,
Tusen sagors rum
usen sagors
rum
bblan Bebisbibblan
Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans. För förramsar och
sjunger
tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.
äldrar
och barn
0-2 år.

er

6 oktober
dskriftshörnan
ck föreläser om dyslexi.
Lördag 29 oktober
14.00, Lilla scenen, ingång från biblioteket

Historien om Bodri
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Fredag 25 november
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Boktipsarträff

Kom och låt dig inspireras! Biblioteket boktipsar
nya och gamla böcker för barn 0-6 år. För
6 oktoberom
vuxna med barn i sin närhet. Välkomna med eller
dskriftshörnan
utan barn.

k föreläser om dyslexi.

DECEMBER
Tisdag 6 december
10.15, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser, ramsar och sjunger tillsammans.
För föräldrar och barn 0-2 år.

Bokklubbar
Tisdagarna 13 september, 11 oktober,
8 november & 6 december
15.30-17.00, Gunborg Nymans rum

Deckarklubb - för kluriga läsare

Deckarklubben träffas en tisdag i månaden och
läser deckare, löser klurigheter, fikar med mera.
För dig mellan 10-12 år. Anmälan till
barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se senast 6 september.
Torsdagarna 15 september,
29 september & 13 oktober
16.30-17.30, Gunborg Nymans rum

MangaMania

Mangafantast eller bara nyfiken på manga och
anime? Alla är välkomna till gruppen där vi
diskuterar allt som ryms inom mangans värld!
Självklart bjuds det på fika! För dig mellan 13-18 år.
Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
Torsdagarna 22 september, 20 oktober,
19 november & 15 december
16.00-17.00, Gunborg Nymans rum

Harry Potter-klubben

Gillar du Harry Potter eller vill du lära dig mer
om Harry Potters magiska värld? Var med i vår Harry Potter-klubb! Både fans och nybörjare är välkomna. För dig mellan 9-12 år. Anmälan till
barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se senast
15 september.
Torsdagarna 13 oktober, 27 oktober,
10 november & 24 november
14.30-15.30, Gunborg Nymans rum

Pyssla och lyssna-klubben

Gillar du att pyssla? Häng då med vår nya Pyssla
och lyssna-klubb! Vi lyssnar till högläsning och
pysslar på ett tema, fikar och umgås. För dig mellan
7-9 år. Anmälan senast 30 september till
barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
Onsdagarna 28 september,
26 oktober & 26 november
16.30-17.30, Gunborg Nymans rum

The Secret Bookclub

Gillar du att läsa böcker på engelska? Var med i
vår bokklubb där vi läser och diskuterar ungdomsböcker på engelska. Tyck gärna till om vilka böcker
ni vill läsa. Fika ingår! För dig mellan 14-18 år.
Anmälan till barnavd.stadsbibl@eskilstuna.se
senast 21 september.

