
Ställverket 
14.00–15.30 Salaligan – berättelsen om en otäck kriminal-
händelse i Sala på 1930-talet.  
Ett föredrag av och med Glenn Andersson. 
16.00–17.00 David Odlöws gäng underhåller med den hem-
liga gästen – ett världsmusikband bestående av 9 musiker. 
Gruppen skriver egna texter på svenska och inspireras av  
bluegrass, baroque-melodier och irländsk folkmusik.  
18.00–19.00 Bandet White Shadow med sångerskan Frost 
Kersti Wallin lirar nostalgihits från disco till hårdrock.  
Aguélimuseet 
14.00-20.00 Se den fina Fribergska samlingen! Förutom Ivan 
Aguélis verk innehåller samlingen verk av bl. a. Karl Nord-
ström, Carl Wilhelmsson, Vera Nilsson, Maj Bring, Sven X:et 
Erixson, Carl Kylberg och Victor Forsell.  
Samlingen visas kl. 15.00, 17.00 och 19.00. 
I Travershallen visas årets Aguélistipendiat: Clara Gesang-
Gottowt, måleri. 
Caféet 
14.00–20.00 Norea Sandlin ställer ut akrylmålningar.  
14.00–20.00 Täljstenens mysiga café säljer kulturfika.  
Verkstan 
13.30–15.30 Sala Kulturskolas Bild & form bjuder in till works-
hop. Kom och prova på deras verksamhet.   
Galleriet  
14.30–19.30 Rustik och Änglalik keramik.  
Lena Schilström ställer ut keramik. Eva Fredman ställer ut 
bilder.   

11.00–15.00 Biblioteket säljer böcker med kulturrådsstöd för 
endast 20 kr per bok! Vi har laddat upp med extra många 
böcker i år. Kom och fynda! 
Foajén 
11.00-16.00 Kom och träffa Sala fotoklubb och se vår fotout-
ställning med bilder från flera av klubbens medlemmar. Vi 
berättar om kamerateknik och presenterar vår verksamhet. 
Blå salen 
18.00–21.00 Galen & stolt - Konstrum. En konst- och musik-
upplevelse om psykisk (o) hälsa och dess uttryck. Kom förbi 
och upplev Studieförbundet Vuxenskolans utställning. 

13.00–18.00 Jam och öppen scen. Sala musikförening erbju-
der alla som vill att inta scenen. Instrument och PA anlägg-
ning finns på plats. Köket håller öppet. 

10.00–16.00 Utställning av sypåsar. Sala slöjd- och hant-
verksförening i samarbete med ABF ställer ut medlemmarnas 
sypåsar. Både nytillverkade och gamla. Medlemmar kommer 
att medverka genom att handarbeta i samband 

med utställningen.  

14.00–14.40 Guidning av Kristina kyrka (för vuxna). Lär känna en 
av Salas äldsta byggnader. Upplev levande historia ända in i vår 
tid.  
15.00–15.40 Guidning av Kristina kyrka (för barn och familj). 
Upptäck kyrkan med förstoringsglas och ficklampa genom en 
bildjakt. 
16.00–16.30 Imse, vimse, spindel bland 1000 pipor. Kristina kyr-
kas organist Ulrika Jonsson tolkar välkända barnvisor. Efteråt 
finns möjlighet att prova på att spela. 
17.00–17.30 Möklinta vuxenkör med musiker intar Kristina kyrka.  
18.00–18.30 Tillsammans i musiken. Kyrkspelarna och Kultur-
skolans stråkensemble spelar tillsammans.  
19.00–19.30 Körer i samklang. Sockenkören, Norrby kyrkokör 
och Ungdomskören sjunger sånger tillsammans om livet och 
våren. 
20.00–21.00 Orgelkonsert med filmmusik. Välkänd musik från 
filmer som Star Wars, Sagan om ringen och många fler.  
Andreas Forsberg, orgel.  
Avslutas med en orgelvisning för alla som är intresserade. 
21.00–22.00 Kristina Kammarkör och Kumla-Tärnakören sjunger 
svenska sånger och visor tillsammans med Gunnar Paulsson, 
gitarr och Kenneth Österberg, bas. 
22.30–23.15 Kulturnattas avslutning: 
Stråkkvartetten Capella dolce, Ulrika Jonsson orgel, Malin Trast 
flöjt, Karsten Felzmann dock-gestaltning. 

11.00–12.00 Familjeföreställning ”Björnen Nasse och hans vän-
ner”. Underhållning för stora som små. Fika och korvförsäljning.  
14.00–14.30 Möklinta och Sockenkyrkans barnkörer med musi-
ker under ledning av Agneta Sonnebo och Anna-Karin Ander 
Glöde.  
15.00–15.40 Filmvisning av Möklinta bygdefilm och musikunder-
hållning av Möklinta-anknytna musiker. 
16.00-17.30 Västerfärnebo Dragspelsklubb. Dragspelsmusik- 
både gammalt och nytt. 
18.00–20.30 Musikcafé med Johanna Rapp & gäster och kanske 
Du. Kom och lyssna, kanske dansa eller spela tillsammans  
med oss.  
14.00–20.30 Kaffeservering med hembakat kaffebröd.  
Fairtradeförsäljning av rättvisemärkt choklad, te, kaffe m.m. 

16.30–17.00 Dans och musik med Afghanska föreningen. 
17.00–17.30 Dansuppvisning med Burundiska föreningen. 
18.00–18.45 Från nya cd-skivan ”Sorgens koltrast”. Anders  
Caringers sånger om det ofrånkomliga, om ovisshet, hopp och 
längtan. En stund av eftertänksamhet. 

18.00–19.00 Improradioteatern. Improviserad radioteater för 
publik. 

Mikaelsgården - Borgmästare Lundbergs Plan 1  

Kristina kyrka - Borgmästare Lundbergs Plan 1   Kulturkvarteret Täljstenen  
- Vasagatan 17  

Här pågår Kulturnatta! 
Håll utkik efter flaggorna och välkommen in! 

Blomsterverkstan - i Galleria Sala Torg.  

Sala stadsbibliotek - N Esplanaden 5  

Wrangelska Rocks - Rådhusgatan 1  Pingstkyrkan - Bråstagatan 6      

Café Jernvägen - Stationsplan 4      

Här pågår Kulturnatta! 
Håll utkik efter flaggorna och välkommen in! 



13.00 INVIGNING I MISSIONSKYRKAN 
Årets kulturnatta invigs av danselever från Kulturskolan, körsång 
med damkören Argentum samt musik och dans med Afghanska 
föreningen. Invigningstal av kommunalrådet Anders Wigelsbo. 
Följ Viltstråk till Missionskyrkan med samling kl.12.45 på Stora 
torget. 
14.00–16.30 Kulturskolan bjuder in till en musikalisk fest med 
elever och ensembler i olika former. Ljuva toner kommer att 
framföras av musikalgruppen i samarbete med Silverrösterna 
och Silverstämmorna, ELUSIA, Nya Salongsorketstern, Lilla 
slagverksensemblen, Marimbabandet, Flockflöjt, rockband, gi-
tarrtrio m.m. 
17.00–17.45 Sala Rockkör underhåller med rock och pop från 
50-talet och framåt . 
18.15–18.45 Andrum, bibelverser och dikter till stilla musik. 
19.00–19.30 Sala Blåsorkester och Lilla Blås. Sala Blåsorkester 
möter framtidens blåsare i Lilla Blås från Kulturskolan. Temat för 
konserten är Superhjältar. 
20.00–21.00 Adamskören och bandet Lejon. Adamskören fram-
träder med sånger ur Sveriges körskatt under ledning av Marga-
reta Alkstål. Musikerna i Lejon med Jens Persholt i spetsen spe-
lar 70-tals inspirerad rock. 
21.30–22.00 Sala storband blåser ut kulturnatten med ett pro-
gram innehållande frustande storbandsjazz med fantastiska 
musiker. 
14.00–21.00 Smörgås & kakbuffé. Hembakade kakor och smör-
gåstårtor och andra bakverk serveras.  

10.00–20.00 Konstutställning med Jenny Lundin.  
Kom och fynda böcker i antikvariatet! 
15.00–15.15 Reflekterande poesi med Owe Carlsson. 
15.15–16.00 Gustaf Lans & Joel Berg framför visor. 
19.00–20.00 Gustaf Lans & Joel Berg framför visor. 

08.00–20.00 Avlidna Salakonstnärers Sällskap visar konst till 
salu av framlidna Salakonstnärer. Ångbageriets café är öppet. 

14.00–16.00 Öppet hus i Kungsgården.  

Kom och titta på museets samlingar i stora huset.  

14.00–18.00 Teaterkompott. Cameleonternas olika grupper har 

någonting gömt i rockärmen. 

19.00–21.00 Improvisationsteater. Allt kan hända på scenen när 

Cameleonterna ställer sina improvisatörer på scenen. Allt sker 

här och nu tillsammans med er i publiken. Skrattgaranti utlovas! 

17.00–21.00 Öppet hus. Frimurarna presenterar sin verksamhet 
och Frimurarordens spännande historia.  
18.30–19.30 Om Salaligan. Glenn Andersson berättar om Salali-
gans våldsamma härjningar under 1930-talet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Ångbageriet - Väsbygatan 19  

Gläntan - antikvariat & galleri - Borgmästaregatan 6  

Väsby Kungsgård - Museigatan 2 

 

Kulturnatta-affischen 2019  
Sala Kulturskolas bildelever har skapat årets affisch. Kom och 

se deras bidrag i Missionskyrkans konsertlokal.  

Program  
 

Kom och upplev 
flera 100 kulturutövare som visar upp sina 

kulturaktiviteter.  
Alla arrangemang är kostnadsfria! 

 

Invigning  
13.00 i Missionskyrkan 

 

Fika & Mat 
Täljstenen, Missionskyrkan,   

Pingstkyrkan, Mikaelsgården, Ångbageriet  
Wrangelska Rocks och Café Jernvägen 

 
 

Varmt välkomna! 
 

 
Arrangör: Salas kulturföreningar och kulturarbetare med stöd av  

Sala kommun. 
Information: Kultur och fritid, tfn 0224-74 77 11  

www.sala.se 
Med reservation för ev. ändringar i programmet. 

Frimurarlokalen - Bråstagatan 4 C, innergården 

Missionskyrkan, konsertlokalen - N Esplanaden 12 

Sala Amatörteaterförening Cameleonterna  
- Portvaktsgatan 4 


