
Fortsättning Fredag klockan 09.00–21.00                                      

12.30–13.30 mingel med europa direkt
träffa olle ludvigsson, eU-parlamentariker,  
och andra representanter från eU, gr och Vgr.
Plats: Plan 2

13.30 Bonsaiworkshop
Workshop med svenska Bonsaisällskapet.
Plats: Plan 2

14.00–17.00 teknikdrop-in om e-Böcker
Plats: Plan 1

14.30–16.30 skapa din egen sagofigur
Plats: Barnavdelningen på entréplan

16.00–18.00 företagarinfo
Mingla med rådgivare från almi, coompanion, 
gUF, Brewhouse, drivhuset, nyföretagarcentrum 
och skatteverket.
Plats: Plan 2

18.00 göteBorgsk hiphopkavalkad 
tung line-up med kvällens dJ  –  stilsäkra lady louise, 
göteborgs fristadsförfattare  –  rapparen khaled  
från gaza, uttrycksfulla fröken B och kollektivet 
maktskiftet som utmanar synen på göteborg  
och sverige från samhällets utkant.
Plats: Trappscenen på parkplan

lördag 10.00–18.00                                         

11.00–15.00 släktforskningsdrop-in 
Plats: Plan 2

dagens visningar
11.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
13.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
14.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
16.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
Plats: Samling vid receptionen på entréplan 

11.30 Bli stylad! 
elever från hår- och makeupstylistprogrammet på 
Burgårdens utbildningscentrum stylar dig.
Plats: Plan 2

12.00 att Bygga till …
samtal med peter erséus, erséus arkitekter aB, 
ansvarig arkitekt för stadsbiblioteket göteborgs  
om- och tillbyggnad. 
Plats: Hörsalen på parkplan

14.00–17.00 teknikdrop-in om e-Böcker
Plats: Plan 1

13.30–15.30 rymdimperiet slår tillBaka 
Möt besökare från den mörka sidan av kraften,  
med star Wars-organisationen nordic garrison.
Plats: Barnavdelningen på entréplan

13.00–18.00 ungas egen dag
i dag kan du skriva på en vandringshistoria  
och skapa post-it-poesi inne på dynamo. 

14.00  augustprisvinnaren Jessica schiefauer  
 berättar om livet som författare och om  
 att följa upp en succé. 
 Plats: Trappscenen på parkplan

15.00 gör ditt eget bokomslag! Vi har material,  
 du tar med dig en pocket och din fantasi.
 Plats: Dynamo på parkplan 

14.30–16.30 skapa din egen sagofigur
Plats: Barnavdelningen på entréplan

15.00 samtal: tiden är ingenting
om tid med skådespelaren och regissören henric 
holmberg och idéhistorikern sven-eric liedman.
Plats: Hörsalen på parkplan

söndag klockan 10.00–18.00                       

dagens visningar
11.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
13.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
14.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
16.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
Plats: Samling vid receptionen på entréplan

finskt program
13.30 samtal med författaren asko sahlberg  
  och yrjö risunen. språk: finska.

14.00  skådespelarna och sångarna timo  
 nieminen och annika nordin framför  
 nils Ferlins verk på finska och på svenska.
 Plats: Trappscenen på parkplan

11.00–18.00 familJedag 
11.00 Familjefilm, alfons Åberg, med Bio roy.
 Plats: Hörsalen på parkplan

11.30  sagor från hela världen med allas barnbarn.
 Plats: Tellus (sagorummet) på entréplan

13.00  Vi reser bortom stjärnorna – sagor med  
 marita sonestedt. i sagans skog färdas vi  
 till landet i fjärran och träffar Mio, hästen  
 Miramis och riddar kato. Från 6 år.
 Plats: Tellus (sagorummet) på entréplan 

15.00 skaka loss med mama gumbo, svängig  
 dans inspirerad av sånger från afrika.
 Plats: Trappscenen på parkplan 

17.00 På äventyr med markatta musikteater,  
 häng med på en svindlande resa bland  
 gamla och nya sånger.
 Plats: Trappscenen på parkplan
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hela veckan i dynamo
instagramtävlingar @dynamogbg

tävling 1: ta det finaste kortet inne i dynamo och 
ha chans att vinna en bok! tagga med dynamogbg.

tävling 2: Varje dag under invigningsveckan  
lottas böcker ut till nya följare på @dynamogbg.

program 
invigning
23–27 april

!



onsdag klockan 13.00–23.00                                

13.00 officiell invigning
officiell invigning med Jaqee, slagverksorkestern 
kiriaka, bibliotekschef christina persson, kommun-
styrelsens ordförande annelie hulthén, kulturnämn-
dens ordförande thomas martinsson, Higabs Vd 
göran sylvesten och poesi av karin Boye.
Plats: Stadsbibliotekets balkong

13.30 dörrarna öppnas

14.00 körelever från el sistema 
Plats: Trappscenen på parkplan

14.30–17.00 gäster, quiz & Boktips
Vi gästas av poeten lina ekdahl, litteraturvetaren  
ingrid elam, konstnären yvonne t larsson,  
författaren Bile hashi och skådespelaren Jakob 
eklund. dessutom Pecha kucha med Johanna 
Bäckström lerneby. 
samt kulturförvaltningens chef Björn sandmark, 
bibliotekschef christina persson, konstkonsulent  
henriette ousbäck och Jan-åke Johansson  
från HigaB. 
Plats: Trappscenen på parkplan

15.00 trollkonstnär roBert Berlin
Plats: Barnavdelningen på entréplan

17.00 invigning av dynamo game
dynamo game invigs med indiespelsgurun  
kjell håftén, spelet Johann sebastian Joust  
och blipp-bloppiga toner med [meowee].
Plats: Dynamo Game på parkplan

18.00–20.30 världsBokdagen 2014
majgull axelsson lidija praizovic 
Johan Jönson tony samuelsson 
hanna nordenhök andrés stoopendahl 
Joakim pirinen 
ragnar strömberg (pres.) slowgold (musik)
Plats: Hörsalen på parkplan

21.00 kristian anttila på trappscenen
göteborgs popunder kristian anttila brukar  
stå med en fot på tivolit och den andra i helvetet.  
ikväll har han båda fötterna på stadsbiblioteket  
och avslutar vår invigningsdag med en solospelning. 

torsdag klockan 09.00–21.00                                

11.00 svensk designdeBatt i Bokform
love Jönsson, intendent på röhsska Museet, om 
hur svensk designdebatt sett ut under hundra år.
Plats: Plan 1

hålligång på trappscenen
11.45  scenkonstgruppen smutskultur
12.00  lunchBeat – disco för alla!
13.00  What’s app? med eva wieselgren från gP
13.30  Från lascaux till stadsbiblioteket göteborg,  
 mikael nanfeldt göteborgs konsthalls chef
14.00  Modevisning: trender 1967 & 2014, 
 röhsska Museet och Fashion design  
  på Burgårdens utbildningscenter.

dagens visningar
11.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
14.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
16.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
18.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur
Plats: Samling vid receptionen på entréplan 

14.00–17.00 teknikdrop-in om e-Böcker
Plats: Plan 2

14.30–16.30 skapa din egen sagofigur
Plats: Barnavdelningen på entréplan

15.30 uppläsning, BiBliotek och läsande
skådespelare från göteborgs stadsteater läser.
Plats: Plan 1

15.30–17.30 dansworkshop
dansaren och dansläraren angelica passion håller  
i en workshop inom stilarna dancehall och house. 
Plats: Trappscenen på parkplan 

18.00 poesi på trappscenen
isak eldh  nino mick 
kennet klemets  Jila mossaed  
anna mattsson  ukon & njurmännen

19.00 k-pop – inte Bara gangnam style
dansgruppen swe-t uppträder och håller i workshop.
Plats: Trappscenen på parkplan

Fredag klockan 09.00–21.00                                      

11.00–13.00 Bio roy visar Journalfilm
Plats: Hörsalen på parkplan

hålligång på trappscenen
11.00 akademisk kvart om nyttoväxter  
 med lektor Bente eriksen molau. 
12.00  livet, döden & eU. improverket inviger  
 europa direkt och bjuder på en  
 improviserad föreställning. 
13.00  akademisk kvart om hästar, ridsport 
 och ny teknik med lektor maria sundin. 
13.30  Poesi i trappan med marina andersson  
 och pantrarna. 
14.00 akademisk kvart om senaste expeditionen  
 till antarktis med lektor anna wåhlin. 
14.30  Poesi med laura popa och homeira tari. 
15.00 akademisk kvart om molnens gåta  
 med professor Bernhard meling. 
17.00  entreprenören <3 bibliotek med maria  
 gustafsson som driver Webcoast, geek 
 Walk samt social Media club göteborg.

dagens visningar
11.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
14.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur 
16.00  Hitta rätt i stadsbiblioteket
18.00  stadsbibliotekets konst, design och arkitektur
Plats: Samling vid receptionen på entréplan

skriv till oss: 
info.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se

Besök biblioteket på webben: 
www.goteborg.se/bibliotek 
www.stadsbiblioteket.nu

upptäck ditt nya BiBliotek
nu öppnar äntligen det nya stadsbiblioteket  
göteborg efter två års stängning för om- och 
tillbyggnad. Huset har vuxit med 3 700 kvm, all 
invändig inredning, teknik och utrustning är ny  
och huset är fullt av spännande nyheter. 

det firas med fest i dagar fem! den 23–27 april tar 
bland annat artisterna Jaqee och kristian anttila, 
poeterna ukon och Jila mossaed, författarna 
Bile hashi och Jessica schiefauer samt litteratur-
vetaren ingrid elam plats i huset tillsammans med 
många fler intressanta gäster och alla göteborgare.

kom och fira, lyssna och dansa du med!
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