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Program Regnbågsveckan

Måndag

13.00-15.00 Barnavdelningen Kramfors bibliotek

Regnbågspyssel – vi viker regnbågsfjärilar
Tillsammans gör vi en svärm av fjärilar i regnbågens alla färger. Svärmen sätts upp på väggen 
på barnavdelningen. Drop-in - kom och gå som du vill under eftermiddagen. 
Vid frågor kontakta barnbibliotekarie Lina Allard: lina.allard@kramfors.se, tel. 0612-803 12 

16.30-18.00 Kramfors bibliotek

Fika med Kramfors Pride och RFSL Västernorrland
I somras gick Kramfors första Prideparad äntligen av stapeln, med ett enormt genomslag. 
Sommaren 2020 gör vi det igen! Är du nyfiken på att engagera dig i Kramfors Pride? 
Eller bara sugen på att fika med ett härligt gäng och prata HBTQ-frågor? 
RFSL Västernorrland kommer att finnas på plats.  
Efteråt går vi tillsammans till Regnbågskvällen på Royal. 
För frågor, kontakta Maria Johansson, maria.johansson@kramfors.se, tel. 0612-803 17 

18.00-21.00 Royal biografen, Kramfors 

Regnbågskvällen 2019 - bygd, queerhet och klass

18.00 Poetry slam med Lo Lindström  -  poet, västerbottning, feminist
Under det senaste året har Lo Lindström med sarkasm, dialekt och brinnande allvar tagit 
många scener med storm. Los konst är aktivism mot kolonialiseringen av norra Sverige,  
mot centralisering, mot storstädernas ständiga tagande.  
Hens texter kommer från hjärtat - och slår i magen. 

19.00 Gratis biovisning av filmen Pride!
Året är 1984 och den brittiska gruvstrejken har dragit ut på tiden. För arbetarna i den  
Walesiska byn Dulais börjar det ekonomiska läget bli desperat. Men lösningen kommer  
från oväntat håll. Ett gäng Londonbaserade gay-aktivister bestämmer sig för att hjälpa till  
och årets charmigaste kulturkrock är ett faktum. Feel-good av allra bästa sort!
Arr: Kramfors bibliotek, Kramfors Pride, NBV, Film i Västernorrland



Tisdag
09.30-10.00 Nordingrå bibliotek

Regnbågssagostund i Nordingrå
Välkommen till en mysig sagostund med tema rätten att få vara sig själv. För barn från 3 år. 
Vid frågor kontakta bibliotekarie: Ann Storm, ann.storm@kramfors.se, tel. 0612-802 73.

18.30-20.30 Församlingshemmet i Torsåker

Boktipskväll med regnbågstema 
Vi tipsar varandra om böcker med regnbågstema för stora och små. Inom regnbågstemat 
ryms böcker som handlar om att få vara den man är, om lika rättigheter och synliggörande 
av hbtq-personer. Du får också information om gratis appar för att lyssna på ljudböcker. 
Torsåkers församling bjuder på fika. Arrangörer: Torsåkers församling och Kramfors bibliotek 
Vid frågor kontakta Torsåkers församling Mats Westin,. 070-379 67 02.

10.00-15.00 Gallerian Christoffer 

Styla dig i regnbågsfärger
Elever från Hantverksprogrammet på Ådalsskolan erbjuder sig att utan kostnad måla dina nag-
lar eller sminka dig i regnbågens färger. De håller till i sin lokal i gallerian Christoffer i Kramfors.

16.00-17.15 Kramfors bibliotek

Bokfika med regnbågstema
För dig som går i högstadiet eller gymnasiet. Vi träffas för att fika, pyssla regnbågspins och arm-
band samt diskutera boken Skarven av Sara Lövestam. 
För frågor kontakta Natalie, natalie.buhr@kramfors.se, tel. 0612-802 93 

Onsdag

10.00-15.00 Gallerian Christoffer 

Styla dig i regnbågsfärger
Elever från Hantverksprogrammet på Ådalsskolan erbjuder sig att utan kostnad måla dina nag-
lar eller sminka dig i regnbågens färger. De håller till i sin lokal i gallerian Christoffer i Kramfors.

Torsdag

10.00-15.00 Ungdomsmottagningen, Kramfors 

Öppet hus med pyssel och fika

10.00-15.00 Ungdomsmottagningen, Kramfors 

Öppet hus med pyssel och fika



Arrangemang som pågår hela veckan

Den digitala läsecirkeln 
Sundsvalls stadsbibliotek arrangerar en digital bokcirkel om boken Q av Fredrik Ekelund. 
Var med och läs och diskutera boken under Regnbågsveckan tillsammans med andra från 
hela Västernorrland. Författaren Fredrik Ekelund deltar i den mån han kan. 
Vi håller till på: www.bokcirklar.se - Lä(n)scirkeln 
Fredrik Ekelund gör ett författarbesök i Örnsköldsvik under Regnbågsveckan. 

Regnbågsfolket
Utställning på Kramfors bibliotek av förskoleklassbarn från Skarpåkersskolan. 

Arrangemang för speciella målgrupper
15 november

Personalbokcirkel på biblioteket – tema hbtq

Sagostund för 6-åringar (Skarpåkersskolan) – Samverket

Pyssel – Regnbågsfamiljen – Samverket

19 november

Konstvisning med queerperspektiv – målgrupp gymnasiets estetelever


