Aktuellt på Magneten
Mars – maj 2020

Onsdag 4 mars, Kultur på Magneten. Fri entré
Medlemskap i Magneten filmklubb krävs, kan lösas gratis på
plats

Lovbio!

• 14:30 Toy Story 4
• 19:30 Förr eller senare exploderar jag (Från 11 år)
Arr: Ungdomskulturrådet
Torsdag 5 mars, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Jämtlands enda finnmark

Redan innan Jämtland blev svenskt 1645 hade finnar upptagit många
torp i bland annat norra Ångermanland. Denna process fortsatte sen
in i Jämtland, men mötet med bönderna i de gamla byarna blev inte
problemfritt. Hör mer om mötet mellan två skilda kulturer och de
källor som finns om man vill forska om detta.
Medverkande: Mats Göransson, Arkivet i Östersund
Onsdag 11 mars, 19.00. Kultur på Magneten. Entré 100 kr

Ekonomisnack. Kom i gång med Börsen!

Att spara är bra. Men det finns mer att göra om du vill att dina pengar
ska växa och inte tappa i värde. Ett bra sätt är att investera dem på
börsen. Ann-Mari Darj från företaget eljest.se berättar om sin resa
och varför hon tycker alla borde investera. På ett enkelt och pedagogiskt sätt utan en massa svåra ord och termer kommer Ann-Mari förklara vad börsen, fonder och aktier är för något. Hur du kan jämföra
och hur du kan sätta igång en egen pengamaskin. Men hon tar även
upp det viktigaste: misstagen och hur du faktiskt kan undvika dem.
Kanske blir den här kvällen början på en av dina bästa investeringar.
En kväll att tänka tillbaka på!
Föreläsningen börjar 19.00 men kom gärna och mingla från 18.30
Fika finns att köpa i cafeet.
Läs mer om Ann-marie på www.eljest.se.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Torsdag 12 mars, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Världens största ordenshus
– i Östersund!

Vi dyker ner bland drinkare, brännvinsfloder och de nykterhetsloger
som skapades som en motvikt. Godtemplarorden skulle ”göras till
en medborgarskola och logerna skola vara hem till fostran för höga
etiska mål, kulturbärare var på sin ort”. Ordenshus byggdes och fester, utflykter och möten arrangerades från Frostviken i norr till Sveg
i söder. Kronan på verket var Gamla Teatern i Östersund. Lyssna
till berättelsen om dess tillkomst och människorna som gjorde det
möjligt
Medverkande: Eva Tegnhed, Arkivet i Östersund
Onsdag 18 mars, 19.00. Kultur på Magneten. Entré 50 kr

Andra världskriget INSTÄLLT!

En föreställning om några fältsångerskor och den musik de framförde under krigsåren. Där ingår även några glimtar från dem som
var inkallade. Lyssna till musik från en gången tid med Ulla-Britta
Johansson.
Arr: ABF
Torsdag 19 mars, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Folk i rörelse INSTÄLLT!

I slutet av 1800-talet skedde stora förändringar i det svenska samhället. Många flyttade från landet till staden, det kollektiva byttes mot
det individuella och de första stegen mot ett mer jämlikt samhälle
togs. Det var nu man upptäckte att skomakaren inte behövde vara
kvar vid sin läst. Vid denna tid gjorde folkrörelserna sin entré. På
olika sätt fungerade de både som drivkrafter och samlingsplatser för
att möjliggöra detta nya.
Möt några av föreningarna och eldsjälarna bland dem som möjliggjorde att allt plötsligt blev möjligt!
Medverkande: Mia Nilsson, Arkivet i Östersund

Onsdag 25 mars, 19.00. Kultur på Magneten. Entré 50 kr

Ulrika Hollsten med Jake`s Jukebox
INSTÄLLT!
En ny bekantskap med 7 personer, sång och blås.
Spelar härliga popklassiker från förr.
Arr: Krokoms Byförening

Torsdag 26 mars, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Tre kvinnoöden INSTÄLLT!

Idag får du möta tre samiska kvinnor med rötter i Jämtlands län; Lisa
Thomasson, Lisbet Nilsdotter och Maja Fjällgren. Alla tre levde större delen av sina liv utanför renskötseln. Lisa som sångerska, Lisbet
som sockenlapp och Maja som kokerska på nomadskolan i Mittådalen.
Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltije
Onsdag 1 april, 19.00. Kultur på Magneten. Fri entré

En kväll med Kulturskolan

En kväll med några av kulturskolans elever som bjuder på ett brett
program.
Arr: Kulturskolan, Krokoms kommun
Torsdag 2 april, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Lortiga och vanartiga INSTÄLLT!

På julaftonsmorgonen år 1894 greps Margareta Olofsdotter och
hennes fyra ”oäkta barn”, Ingrid 8 år, Karolina 6 år, Elise 3 år och
Therese 2 år. Alla fem skrevs in på Östersunds cellfängelse. De var så
kallade ”kringstrykande” och sånt folk ville man inte ha i staden. En
föreläsning om luffare och lösdrivare.
Medverkande: Jim Hedlund, Arkivet i Östersund
Onsdag 8 april, 19.00. Kultur på Magneten. Fri entré

RUT och Hilma Bendrik

Näldenbördiga HILMA BENDRIK har trots sin unga ålder hänfört
länet med sin mogna röst. 2019 gick hon vidare i musiktävlingen
”Livekarusellens” distriktsfinal och spelade samma år på Storsjöyrans Cityscen. Hilma varierar egna magiska versioner av sina idolers musik, med egenkomponerade låtar.
Bandet RUT består av Felicia Landén, Thea Richardsson och Ida
Carlsén. Ett akustiskt band som spelar andras och egen musik.
Arr: Ungdomskulturrådet och Studiefrämjandet
Onsdag 15 april, 18.00. Kultur på Magneten. Fri entré
Medlemskap i Magneten filmklubb krävs, kan lösas gratis på
plats

Lovbio

Ungdomskulturrådet bjuder in till lovbio igen – mer information om
film kommer!
Arr: Ungdomskulturrådet
Torsdag 16 april, 13.00. After Work från Jamtli. Fri entré

Nationalmuseum Jamtli – Sverige och
Europa

Trots förödande krig i 1700-talets Europa repar sig Sverige snabbt
och detta märks inte minst inom det konstnärliga området. Många
svenska konstnärer gör succé internationellt samtidigt som fransk
rokoko introduceras i Sverige. Under Gustav III:s regeringstid
blomstrar konst och kultur. Barocken och enväldet går i graven. Här
får ni en glimt av både kända och okända sidor av konst och konsthantverk från denna tid.
Medverkande: Daniel Prytz, Nationalmuseum

Onsdag 22 april, 19.00. Kultur på Magneten. Entré 50 kr

Reminders

Populära Reminders i ny kostym spelar samma härliga 50-, 60-,
70-talslåtar.
Arr: Krokoms Byförening
Onsdag 29 april, 19.00. Kultur på Magneten. Fri entré

Musikquiz med Jesper & Anna

Anna Ulin (Östersundsrevyn, Dunderklumpen i Döda Fallet) tillsammans med Jesper Lindgren (Velvet Insane, Dunderklumpen, Stjärnfallgalan med mera) bjuder in till ett härligt musikquiz med livemusik.
2 x 30 minuter långt med rafflande frågor om allt mellan himmel och
jord men självklart mycket musik.
Fina priser i potten. Fika går att köpa.
Arr: Krokoms kommun
Onsdag 6 maj, 18.30. Kultur på Magneten. Fri entré

Toves Orkester

Toves orkester består av nio kompisar från skoltiden på gymnasiesärskolan som kompat av Björn Gidlund, Hasse Lindqvist och Peter
Sund framför allsångsvänliga låtar som alla kan sjunga med i.
Toves orkester tror på mångfald och olikheter; att det utvecklar ett
samhälle och minskar fördomar och rädslor. De tror också på att ha
roligt, och det har de i Toves Orkester.
Arr: Krokoms kommun

Onsdag 13 maj, 19.00. Kultur på Magneten. Entré 50 kr

RASK INSTÄLLT!

RASK spelar egenskriven glad och livfull folkmusik.
Medverkande: Jonas Kailash Staf, flöjt, sång och slagverk, Aska Staf,
dragspel, Shiva Emanuelsson, gitarr och sång.
Arr: Riksteatern Krokoms kommun. Med-arr: ABF
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