
Aguélimuseet  
11.00–18.00 Välkommen till Aguélimuseet! 
15.00–16.00 & 17.00–18.00 Öppna visningar av museets 
utställningar: Intendenten berättar om den Fribergska konst-
samlingen och den tillfälliga utställningen med Johan Thurfjell 
och Linda Lasson. 
Ställverket 
15.00–16.30 Salaligan, en otäck kriminalhändelse i Sala 
1930–1936. Glenn Andersson berättar om en händelse som 
skakade Sala och Salabygden, Salaligan och ordensällskapet 
- Den magiska cirkeln med Sigvard Thurneman som ledare.  
17.30–18.00 Anders Caringer, sång och gitarr och Samuel 
Heideman, bas - Etta bland miljoner, lätt provocerande och 
uppmuntrande sång- och musikprogram. 
Caféet 
11.00–18.00 Utställningen Farväl Silvervallen. Presentation 
av föreningen Avlidna Salakonstnärers Sällskap. Lös familje-
medlemskap på Kulturnatta och få trevliga te-/kaffemuggar! 
Fotograf Kennet Friberg visar ordvitsar och bildgåtor på  
skärmar. 
Verkstan  
13.00–18.00 Kulturskolan bjuder in till workshop i bild och 
form. Kom och gör en gemensam dekoration. Alla åldrar är 
välkomna (lägre åldrar i målsmans sällskap). Oömma kläder 
rekommenderas. Familjeaktivitet. 
Smedjan 
13.00–18.00 Smedjan är öppen. Jörgen Ekefjäll och Mats 
Holmqvist står vid ässjan och smider. 
Utomhus på gården  
13.00–18.00 IOGT/NTO bjuder på godtemplardricka och vill 
gärna höra vad ni tycker föreningen ska göra inom IOGT/
NTO. 
18.00–18.20 Gycklargruppen TRIX bjuder på en  
sprakande eldshow. Familjeaktivitet.  
Ingår i  Ett kulturl iv för al la, teater i  Västmanland.  

16.00–16.30 ”Och nu så vill vi sjunga” Kristina barnkör, Kristina 
juniorkör, Möklinta barnkör och Möklinta juniorkör sjunger en 
massa härliga sånger under ledning av Anna-Karin Ander Glöde 
och Ulrika Jonsson.  
17.00–17.30 Konsert med Sala ungdomskör. En nystartad kör  
för ungdomar på högstadiet och gymnasiet under ledning av  
Andreas Forsberg. 
18.00–18.30 Levande kultur, vi spelar för er! Kyrkspelarna bjuder 
på ett varierat, lättsmält program helt över alla genregränser. 
19.00–19.30 Körsång tillsammans! Sockenkören och Norrby 
kyrkokör sjunger ett blandat, lättlyssnat program. 
20.00–20.30 Kristina Kammarkör med solister ger ett smakprov 
inför konserten med Tommy Nilsson. Emma Hortans och Erik 
Jogensjö, solister. 
21.00–21.30 Toner i natten - Vackra vaggvisor och virtuosa  
danser av Tor Aulin med Sara Kihlman Wibe, violin och Ulrika  
Jonsson, piano. 
16.00–20.00 Kaffeservering. Försäljning av fairtradevaror. 

15.00–18.00 Välkommen till legobygge på Mikaelsgården. Bygg 
fritt eller skapa scener tillsammans med oss i Svenska Kyrkan. 
Släpp loss din kreativitet! Familjeaktivitet. 

11.00–15.00 Försäljning av böcker i nyskick. Faktaböcker, roma-
ner och lyrik med stöd av Statens kulturråd. Endast 20 kr per 
bok. Vi slår ett slag för miljön, ta med egen kasse. Sven Norlings 
filmer om Sala från förr i tiden rullar non-stop i läsrummet.  
Blå salen 
15.00–15.30 Gycklargruppen TRIX bjuder på familjegyckel - en 
glädjefylld, gemensam humorupplevelse med cirkuskonster och 
massor av skratt. Familjeaktivitet.  
Ingår i  Ett kulturl iv för al la, teater i  Västmanland.  
16.00–18.00 Multiworkshop, andas, dansa, måla. 
Konstnärerna Sahar Burhan och Mimmi Tollerup bjuder in till att 
bidra till ett gemensamt konstverk som kommer att ingå som en 
del av Sahars utställning på Aguélmuseet i november. Har du 
någonsin dansat och målat samtidigt? Kom och var med på 
denna upptäcktsfärd. Alla kan vara med.  
Workshopen ingår i utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK) som 
drivs av Region Västmanland i samarbete med Konstfrämjandet och kommu-
nerna i länet. Syftet är att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form. 

18.30–20.00 Västerfärnebo dragspelsklubb. Dragspelsmusik, 
både gammalt och nytt. 
21.30–22.30 ”En strimma natt - en ljus konsertföreställning i 
mörkret” med Duo Kellerman-Fröst. De internationella kammar-
musiksolisterna Göran Fröst och Jacob Kellermann kommer till 
Sala med musik för viola och gitarr, en ovanlig men vackert kling-
ande ensemble. Ingår i  Ett kulturl iv för al la Västmanland.  
Foajén 
11.00–22.30 Sala kommun 50 år! Vi uppmärksammar att Sala 
blev en enda kommun 1971. Kom och se en fotoutställning med 
bilder ur kommunens arkiv om hur fem små kommuner blev en 
enda stor, Sala kommun. 

15.00–17.00 Visning av museets samlingar i stora huset. 

Kristina kyrka - Borgmästare Lundbergs Plan 1   

Kulturkvarteret Täljstenen  
- Vasagatan 17  

Sala stadsbibliotek - N Esplanaden 5  

Väsby Kungsgård - Museigatan 2   

Mikaelsgården - Borgmästare Lundbergs Plan 1  

Missa inte! Kulturskolans tipspromenad längs Gröna gången! 

Kulturskolans elever samlar in pengar till Världens Barn. Ta med 
din telefon, klicka på QR-koden och svara på roliga frågor.  
Premiär under Kulturnatta och pågår till december.  
Läs mer www.sala.se 



12.00–13.00 Sons of Phoenix bjuder på blandad musik, gammalt 
och nytt samt eget material från ett kommande album.   
14.00 - INVIGNING - 
Kultur– och fritidsnämndens ordförande Anders Westin inviger 
Kulturnatta 2021. Gycklargruppen TRIX bjuder på cirkuskonster, 
humor och skratt!  
15.00–17.00 Kulturskolans elever framför ett härligt höstprogram 
med sång och musik. 
17.30–18.00 Flöjtisterna från Sala Blåsorkester underhåller.  
18.00–18.30 Andrum - en stund med stilla musik varvat med  
bibelläsning. 
18.30–19.00 Damkören Argentum bjuder på en höstbukett av 
några välkända sånger! 
19.00–19.45 Konsert med Adamskören.  
20.00–20.30 WestmannaFolk åter i högform, rotad i traditionell 
och nyskapad folkmusik, alltid med WMF´s egna klanger och 
arrangemang under ledning av Carina Normansson. 
21.00–21.30 Sala Storband med Martin Carlbinder, sång. 
13.00–20.00 Smörgås & kakbuffé. Hembakade kakor och smör-
gåstårtor och andra bakverk till försäljning.  

10.00–20.00 Konstutställning - Anneli Kjellin, Agneta Nord, Siv 
Lilja och Jenny Lundin visar sina målningar i akryl och i olja. 

13.00–18.00 Salaligans historia. Bilder, text och diskussioner om 
Salaligan utifrån vår bok med Eva Källberg Nilsson, Britten och 
Calle Löfgren samt Conny Nilsson. 
ABF:s nystartade studiecirkel i akvarellmålning ställer ut tavlor. 

17.00–21.00 Öppet hus! Frimurarna i Sala informerar om sin 
verksamhet.  
19.00–20.00 Från borgarbrandkår till yrkesbrandkår och bränder  
i Sala - Glenn Andersson berättar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Gläntan - antikvariat & galleri - Borgmästaregatan 6  

 

Program  
 

Kom och upplev 
Salas kulturutövare som visar upp sina  

aktiviteter.  
Alla arrangemang är kostnadsfria! 

 
14.00 Invigning med Gycklargruppen 

TRIX  
i Missionskyrkan 

 
Fikaförsäljning...  

Täljstenen, Missionskyrkan och  
Kristina kyrka  

 

Välkomna! 
 
 

 

Arrangör: Salas kulturföreningar och kulturarbetare med 
stöd av Sala kommun. 

Information: Kultur och fritid, tfn 0224-74 77 11  
www.sala.se/kulturnatta 

Med reservation för ev. ändringar i programmet. 

Frimurarlokalen - Bråstagatan 4 C, innergården 

Missionskyrkan - N Esplanaden 12 

ABF - N Esplanaden 14     

Kulturnatta-affischen 2021  
är skapad av Sala kulturskolas bildelever 2020. 


