
ONSDAG | 7 SEPTEMBER

18.00 | Thomas Tidholm Föreläser
 “Brotorget och Allemansrätten” 
Om det offentliga rummet, politikens irrvägar och den 
lilla stadens dilemma  
- av poeten, författaren och konstnären Thomas  
Tidholm som länge engagerat sig i Brotorgets öde.
 Plats: Peter Stormaresalen i Kulturhuset, plan 1.

ONSDAG | 14 SEPTEMBER

18.00 | AKAY Föreläser  
 “Staden och dess mellanrum”
Gatukonstnären AKAY har satt sina sstpår på vår 
allmänna miljö med både humor, stil och känsla. Nu 
föreläser han i Bollnäs.  
Plats: Peter Stormaresalen i Kulturhuset, plan 1.

TORSDAG | 15 SEPTEMBER

16.00 - 19.00 | Radio Vågen 98,4 sänder 
Elever vid Bollnäs Folkhögskolas Radiolinje sänder 
direkt från Konstiga Torget på Radio Vågens FM 98,4 
eller via webbradio.
   
16.30 | Karin Öst bygger på sitt  
    konstverk “Medel till din nästa?”
Flera gånger under helgen kommer Karin Öst att  
bygga om sin “budgetskulptur”. Kom och hjälp till! 
Plats: Brotorget, utmärkt som #1 på kartan. 

17.00 | Vernissage - Konstiga Torget
Drop-In Hambo! Dansa eller odansa till elektro-, 
techno- och traditionella versioner av hambo. Golv 
och musik finnes, medtag om möjligt ben och hjärta. 
Dessutom kommer det hållas ett helium- 
osande invigningstal. 
Plats: Brotorget

20.00 | Lasergraffiti
Kom och måla med ljus på Bollnäs byggnader  
- graffitin är kvar så länge ljuset är tänt. 
Öppet för alla. Under ledning av Magnus Olsson.
Plats: Brotorget

FREDAG | 16 SEPTEMBER

10.00 - 11.00 | Kom och lyssna
Bollnäs Folkhögskolas Skrivarlinje läser sina texter.
Plats: Brotorget, utmärkt som #14 på kartan 

15.30 -17.30 | Karin Öst bygger på sitt  
    konstverk “Medel till din nästa?”
Flera gånger under helgen kommer Karin Öst att  
bygga om sin “budgetskulptur”. Kom och hjälp till! 
Plats: Brotorget, utmärkt som #1 på kartan. 

16.00 | Stadsvandring
I samband med utställning “Den Vackra Staden” på 
Museet går vi - med publik - på en stadsvandring med Museets 
intendent Johan Kock, ordföranden i Bollnäs hembygdsfören-
ing Bertil Hulth, förre stadsarkitekten Mats Öqvist samt antik-
varie Catharina Wallin vid Museet. Välkomna följa med!
Samling vid scenen på Brotorget kl. 16.

20.00 | Lasergraffiti
Kom och måla med ljus på Bollnäs byggnader  
- graffitin är kvar så länge ljuset är tänt. 
Öppet för alla. Under ledning av Magnus Olsson.
Plats: Brotorget

LÖRDAG | 17 SEPTEMBER

12.00 | Vernissage “Den Vackra Staden”
“Staden, rivningarna och sen...” Museet Bollnäs Kon-
sthall öppnar sin utställning “Den vackra staden” som 
kommer pågå till den 29:e oktober. 
Öppettiderna är Tisdag - Söndag 12- 15.

Från 12.00 | Snoddas Workshop
Vi viker, klipper, klistrar, målar Snoddasfigurer i olika 
storlekar mitt på Brotorget. Kom och var med. Gratis.

12.00 -14.00 | Karin Öst bygger på sitt  
    konstverk “Medel till din nästa?”
Flera gånger under helgen kommer Karin Öst att  
bygga om sin “budgetskulptur”. Kom och hjälp till! 
Plats: Brotorget, utmärkt som #1 på kartan. 

Alla händelser har fri entré. 
Mer information finns på www.gaffelverkstan.com

Program - Konstiga torget  
Konsthändelser på brotorget i bollnäs


