
10.00–16.00 Utställningar med ett flertal Salakonstnärer och 
fotografer. Medverkande: Lena Eriksson, Biljana Binchev, 
Lena Näsvall, Margareta Andersson, Annelie Kjellin, Inger 
Apell och Christoffer Johansson. Konstutställningen börjar 
redan den 9 maj och visas i den tillfälliga konstlokalen bakom 
Café Mercato.  
Missa inte heller utställningen i skyltfönstret ut mot torget! 

Caféet 
11.00–21.00 Föreningen Avlidna Salakonstnärers Sällskap 
visar konst av Gunnel Sörhuus Berger och Gösta Södergren. 
Tipspromenad! Hur bra koll har du på Kulturarv–Sala? 
Svara på kluriga frågor som finns uppsatta utomhus på inner-
gården. Svarstalong hämtas och lämnas i caféet. De tre med 
flest rätt vinner pris. Ett samarbete med Kulturarv Västmanland. 

www.kulturarvvastmanland.se. 

Fikasugen? Köp kaffe/te med hembakat bröd. 
Aguélimuseet  
11.00–21.00 Välkommen till Aguélimuseet! 
13.00–13.30 & 15.00–15.30 Öppna visningar av museets 
utställningar: Intendent Johanna Sims ger en introduktion till 
museet och Ivan Aguéli. 
Ställverket 
13.00–13.30 Barnteater med deltagare från Tärna Folkhög- 
skola. Rek ålder: 5–6 år. Begränsat antal platser.  
Familjeaktivitet. 
14.00–15.00 Möt konstnären Karin Edvall i samtal om sam-
tidskonst på oväntade platser, filmvisning och samtal om 
konstnärens pappas mystiska uppdrag i Iran. Moderator Hilda 
Ekeroth, Konstfrämjandet. Ingår i utvecklingsprojektet Arbetsfält för 

samtida konst (ASK) som drivs av Region Västmanland i samarbete med 
Konstfrämjandet och kommunerna i länet. Syftet är att stärka infrastruktur 
och kompetens för bild och form.  
15.30–17.00 Salaligan, en otäck kriminalhändelse i Sala 
1930–1936. Glenn Andersson berättar om händelser som 
skakade Sala och Salabygden. 
18.30–19.00 Nenne Normansson, Bosse Zymaniak och Sture 
Holmberg bjuder på svängiga toner på bas, gitarr, munspel 
och med sång. 
Galleriet 
11.00–21.00 Konstnären Susanne Olsson, Ateljé Glädje  
tillsammans med sina målerielever ställer ut akrylmålningar 
med bland annat temat Salahästar. 
Lilla Galleriet 
11.00–21.00 Håkan Ek ställer ut akvarellmålningar.  
Verkstan  
12.00–18.00 Kulturskolan bjuder in till workshop i bild och 
form. Kom och upptäck vår kreativa verkstad. Alla åldrar är 
välkomna (lägre åldrar i målsmans sällskap). Oömma kläder 
rekommenderas. Familjeaktivitet. 
Smedjan 
13.00–18.00 Smedjan är öppen. Sune och Lars står vid  
ässjan och smider. 
Lokal 17  
18.00–20.00 Akustisk scen. Avskalat, intimt och underhål-
lande med Salamusiker i olika konstellationer. 
Innergården 
Under dagen finns PRO Sala och Utlandsveteraner Sala  
på plats och berättar om sina verksamheter. 

11.00–15.00 Välkommen! Låna, läs och möts på biblioteket. 
13.00–14.30 Vi leker med bilder och bokstäver. Kom och skapa 
med Kristina Eriksson och Mahsa Sjöberg på barnavdelningen. 
Familjeaktivitet. 
Blå salen 
11.30–12.10. Lördag med barnen–Zigga Zing. Teater Yria  
bjuder på upplevelser för många sinnen och varvar rytm, rörelse 
och sånger som stimulerar språket, den motoriska utvecklingen 
och fantasin! Rek ålder: 1–5 år. Begränsat antal platser. Hämta  
gratisbiljett på biblioteket fr.o.m. fredag 6/5. Familjeaktivitet. 
14.00–15.30 Författarmöte med tre nyutgivna Salaförfattare: 
Anette Andersson med Ungar, hundar och kärlekstrassel. Owe 
Liljeberg med Graven och Mats Hellstrand med Hemligt kontrakt. 
22.00–23.00 Mats Olofsson, cello och Per Skareng, gitarr framför 
ett nattligt program med klassisk musik, tex Schubert, Rodrigo, 
M de Falla och Mendelssohn. Vi kommer också få njuta av 
Bachs cellosvit och Albeniz för sologitarr. Arrangemanget sker i sam-

verkan med Ett kulturliv för alla och Västmanlandsmusiken.  

12.00–12.30 Instrumentens drottning! Ulrika Jonsson spelar 
kända orgelstycken som t.ex. Toccata och fuga i d-moll. 
14.00–14.30 Barnens allsång. Välkomna små som stora att 
sjunga härliga sånger från Sveriges stora barnsångsskatt till 
svängig orkester under ledning av Anna-Karin Ander Glöde. 
Familjeaktivitet. 
14.30–15.00 Kom och upptäck Kristina kyrka–ett levande kultur-
rum i staden. Guidningen är anpassad för barn i alla åldrar, men 
du som vuxen är välkommen på barnens villkor. Familjeaktivitet. 
16.00–16.30 Körsång med sångare mellan 6–80 år. Möklintas 
alla körer bjuder på godbitar från vårens repertoar under ledning 
av Anna-Karin Ander Glöde till ackompanjemang av Anders 
Larm och Rikard Land. 
16.30–17.00 Kom och upptäck Kristina kyrka–ett levande kultur-
rum i staden. Familjeaktivitet. 
18.00–18.30 Den blomstertid nu kommer, sånger i försommartid 
med körsångare ur pastoratets junior-, ungdoms- och vuxenkörer 
under ledning av Susanne Nordin och Ulrika Jonsson. 
20.00–20.30 En stund på jorden, Kristina kammarkör sjunger 
musik av bl.a. Laleh, Billy Joel och Sting. Rikard Land, piano och 
Ulrika Jonsson, dirigent.   
Mikaelsgården 
12.00–18.00 Kaffeservering. 12.00–14.00 servering av soppa.  
Fr.o.m. kl.16.00 finns varmkorv till försäljning. 
13.30–14.00 Musikquiz, från Broadway till Metropolitan. Under-
hållande musikfrågesport med opera- och musikalklassiker. 
Kajsa Palmér och Ulrika Jonsson sång, Markus Jonsson piano.  
14.30–17.00 Välkommen till legobygge på Mikaelsgården.  
Bygg fritt eller skapa scener tillsammans med oss i Svenska  
kyrkan. Släpp loss din kreativitet! Familjeaktivitet. 
14.30–17.00 Utställning–Skräpkonst för klimatet. Barn från Sala 
har med skräp skapat fantasifulla figurer och visioner om en  
klimatneutral värld. Vill du tillverka ditt eget konstverk,  
välkommen till pysselbordet. Familjeaktivitet. 
17.00–18.30 Västerfärnebo Dragspelsklubb.  
Dragspelsmusik gammalt och nytt.  
 

Håll utkik efter flaggorna 
- här pågår Kulturnatta 2022 

Kristina kyrka - Borgmästare Lundbergs Plan 1   

Kulturkvarteret Täljstenen - Vasagatan 17  

Galleria Sala Torg - Stora Torget 6 Sala stadsbibliotek - N Esplanaden 5  



13.00–21.00 Smörgås & kakbuffé. 
15.00–16.00 Kulturskolans elever bjuder på klassiska stycken 
med flockflöjt, stråkorkestern, solopiano och gitarrgrupper. 
16.30–17.00 Andakt.  
17.30–18.00 WestMannaFolk ger konsert för livet.  
18.00–18.30 Damkören Argentum inger hopp och tro med hjälp 
av musiken.   
18.45–19.15 Sala Blåsorkester bjuder in till musiklyssning med 
olika stycken och stilar i programmet. 
19.30–20.00 Adamskören framför en varierad repertoar. 
20.30–21.30 Sala Storband med Martin Carlbinder sång bjuder 
på lite av varje. 

12.00–17.00 Öppet hus. Kom och träffa oss som jobbar på ABF 
och se dig om i våra lokaler (som du också kan låna kostnads-
fritt). Salaminnen–Eva Källberg Nilsson, Conny Nilsson, Britten  
Löfgren och Calle Löfgren presenterar bensinstationer, kiosker 
och tobaksaffärer i Sala.  
Föreningen Våga mixa det okända bjuder på information om  
flerspråkighet som resurs och olika språkupplevelser.  
Vi pratar också om kultur och politik. 

10.00–20.00 Konstutställning.  
Lokala konstnärer visar upp sin konst. 
15.00 & 20.00 Sons of Phonix underhåller. 

11.00–16.00 Folk Lab har öppet hus. Kom och prova!  
Sala-Heby Släktforskare har öppet hus.  
Är du nyfiken på Orient8 och kanske vill bli en Salamentor?  
Kom och prata med projektledarna Maria och Stefan.  
Medfinansierat av Europeiska Unionen AMIF.   

Caféet är öppet. 

13.00–19.00 Café William och secondhandbutiken har öppet. 
13.00–17.00 Verkstan Fri välkomnar till workshop. Utställning.  
16.00 & 17.00 Folkmusik. 

17.00–21.00 Öppet hus. Sala Frimurarebröder presenterar sin 
verksamhet.  
19.00 Åke Johansson håller föredrag om Salas historia. 

15.00–17.00 Visning av museets samlingar i stora huset. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Gläntan - antikvariat & galleri - Borgmästaregatan 6  

Sala Folkets Hus - Borgmästaregatan 1 

Missionskyrkan - N Esplanaden 12 

ABF - N Esplanaden 14     

Biljettsläpp Kulturskolans vårkonsert! 
Vårkonsert tisdag 31/5 kl. 18.30 i Folkets Park! 
Köp din biljett på Kulturnatta, kl. 10.30–13.30 på Stora torget eller  
kl.14–15 i Missionskyrkans entré. Biljettpris 100 kr, tom. 20 år fri entré. 
Biljett kan även köpas på plats 31/5. Swishbetalning gäller (kontantfritt). 

 
 
Stora torget 
 
11.00 Invigning av Kulturnatta som firar 20 år.  
Invigningstal av Anders Westin, ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden samt musikunderhållning. Presentation av 
vinnarna av Årets fotoprojekt 2022. 
 
11.45 Kulturskolans elever bjuder på en konfetti-
blandning av sina olika musikstilar. 
 
12.45 Föreställningen Keep it safe med ReAct- 
Actions moving. Keep it safe är en interaktiv föreställning 
där vi leker med rörelsen och flödet i folkmängder och 
utforskar relationen mellan artisten och publiken.  
I samverkan med Ett kulturliv för alla, teater. 

 
13.30–16.30 Antikvärdering med Thommy och Pia 
Nylund, grundare och värderare på Auktionshuset Kolonn. 
Ta gärna med dig ett föremål för värdering, viss väntetid 
kan uppstå. Arrangör: Handlingskraft Sala. 
Barbershopklassiker med Hades drängar. 
 

 
Sala 400 år  
Har du frågor, tankar och idéer kring jubileumsåret 2024  
är du välkommen att besöka jubileumstältet. 
 
 
Arrangör: Salas kulturföreningar, Salas kulturarbetare,  
Sala kommun, m.fl. 
Med reservation för ev. ändringar i programmet. 
 
 

www.sala.se/kulturnatta                                                       

Café William - Fredsgatan 3   

Väsby Kungsgård - Museigatan 2   

Frimurarlokalen - Bråstagatan 4C   

Missa inte  
Kulturskolans vårkonsert 31 maj kl. 18.30  
i Folkets Park. Biljettsläpp sker på Kulturnatta. 

 

Program  


