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Välkommen till 
Kulturnatten 2023
 

Hjältar kan vara små och stora, vardagliga och 
grandiosa, bestyckade med superkrafter men 
också med helt vanliga mänskliga förmågor. 
Somliga håller sig på avstånd, andra finns mitt 
ibland oss. Kulturnatten 2023 utforskar temat 
Hjältar, så byt om i närmaste telefonkiosk eller 
skarva dig fram som en riktig antihjälte!

 

Kulturnatten invigs kl. 18 på Ringsberg / 
Kristineberg av kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Martina Forsberg och Frida Sandstedt, 
1:e vice ordförande, följt av en värmande eldshow 
med Gycklargruppen Trix.

Annie Hjälmefjord som har skapat årets 
kulturnattsbild möter du på Växjö konsthall.

Programpunkter för de små finns längst bak i 
programmet under rubriken Kulturknatten.



På upplev.vaxjo.se/kulturnatten  
hittar du uppdaterad information,  
alla programpunkter och en  
interaktiv karta.

 

Kulturnatten skapas av föreningar, institutioner, 
organisationer, restauranger, företag med 
flera. Växjö kommun initierar, samordnar och 
marknadsför helheten. Varje aktör/plats ansvarar 
för sitt program. Tänk på att det ofta är 
begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

Fri entré om inget annat framgår.

Kontakt: kulturnatten@vaxjo.se



1 Antikvariat Classica Linnégatan 21

18-23 | 50-50% - Hälften–Hälften 
till Ukraina Av den totala försäljningen 
under Kulturnatten, går hälften direkt 
till Ukraina via OperationAid för inköp 
av enkla järnspisar. De tillverkas 
lokalt i Ukraina och kan användas till 
matlagning och inte minst värme i 
vinterkylan. Varje spis kostar 500 kr. 
Läs mer på www.operationaid.org  
Sedvanligt bokbord: Alla böcker 
30 kr, 4 för 100 kr.

2 Araby park arena Höstvägen 5A

14-16 | Fotbollsturnering För årskurs 3-6. 
15-16 | Vad heter hjälten? Tipspromenad för alla. 
18-21 | Fifa-turnering För högstadie/gymnasieåldrar.
19-21 | Film Sportdokumentär om Diego Maradona. För 
högstadie/gymnasieåldrar.

3 Askelyckans café Storgatan 25

09-22 | Harmony and Passion 
Art - konst för själen Intuitiv konst 
som skildrar förnimmelserna av de 
energier som ögat inte kan uppfatta, 
våra drömmar och sinnesintryck. 
En utställning av konstnären Cecilia 
Brandel.
16-19 | Växjö SuperCity anropar alla 
Växjös hjältar, stora som små. Mystiska 
mysterier och konstiga klurigheter 



sker hela tiden i staden och vi behöver er hjälp. Utforska 
din superkraft, utmana skurkarna och lös alla spännande 
uppdrag. Anpassat efter allas superkrafter och olika åldrar. 
Självklart blir alla Växjös hjältar rikligt belönade efter avklarat 
uppdrag. Uteserveringen. Arr: Växjö City

4 Ateljé Lisbeth Sandvall Kronobergsgatan 8

11-23 | Öppen ateljé Oljemåleri, 
foto, mixed media och liten loppis 
(konstböcker/konstnärsmaterial/
diverse).

5 Ateljé Mamaso Kronobergsgatan 8

11-23 | Öppen ateljé i vardagshjältars 
anda.

6 Ateljé Mormorshuset Kungsvägen 54

16-21 | Öppen ateljé Många hjältar 
är begravda i lilla Gunnarboparkens 
16 vikingagravar. I ateljén finns 
textilbilder som gör dig glad samt 
bilder av Växjös gamla byggnader 
(även hos Kulturparken Småland). 
Glöm inte att titta i skyltfönstret på 
Sandgärdsgatan 15.



7 Bergendahlska gården Liedbergsg.14-16

17-22 | Öppet hus Fika och kreativt 
skapande i hjälteverkstaden från kl 17.
19-20 | Konsert Crazy Daze
Stora salen
20-21 | Konsert Fredrik Solfors 
Caféscenen
21-22 | Konsert Bellybuster 
Stora salen

8 Biskopsgården Östrabo Risingevägen 1

17-21 | Öppet hus Then we could be Heroes S:t 
Sigfrids folkhögskola bjuder på livemusik, konst, texter 
och performance. Vid tillåtande väder bjuds det på en 
ljusvandring bland hemliga hjältar och trösteänglar i Östrabo 
trädgård. Arr. Växjö Stiftskansli och S:t Sigfrids Folkhögskola.

9 Bönan & Mustaschen Storgatan 8

17 | Kind of Bobbe Jazztrion framför en tolkning av Miles 
Davis - Kind of Blue. Arr. Trio Bobbe 

10 CS  & Co Reklambyrå Bäckgatan 18, 2 tr

13-21 | Korrespondens från Ensligheten Bokreleasefest, 
vernissagemingel och diktuppläsning 
- här är alla hjältar. Under pandemin 
började konstnären Magnus Petersson 
och poeten Emma Eriksson Olsson 
skicka varandra verk att tolka. 
Projektet har mynnat ut i en bok med 
tillhörande konstutställning.



11 Centrallasarettet Hus A, plan 3

Kliniskt träningscentrum 
14-19 | Vårdens hjältar Träffa några av vårdens hjältar. Här 
kan du se hur vi tränar våra färdigheter och team så vi kan ge 
den bästa möjliga vården för våra patienter.

12 Chapter House Klostergatan 7

12-01 | Livetattoo med Kenny
19-01 | Mina barndomshjältar 
(å fortfarande som vuxen då) målade 
som av ett barn (fast som vuxen då). 
Konstutställning av Åskar Lilja.

13 Clarion Collection Hotel Cardinal Bäckg. 10

14-23 | Konstutställning Mina 
hjältinnor av Helena Andersson. 
Mingla, prata med konstnären och ha 
en trevlig kväll i mysigt sällskap i vår 
lounge.

14 Cultix Storgatan 7

18-22 | Kvällsöppet med sedvanliga förfriskningar i 
Växjös stora kulturbutik. Nedsatta priser på både nya 
och begagnade skivor och böcker samt möjligtvis något 
författarbesök.



15 Damsö B & B Ingelstadsvägen. 31

16-22 | Konstutställning Konstnären 
Elisabeth Olsson Linnersten ställer ut 
sina tavlor. Litet café med hembakad 
gofika.

16 Damsö Design Ingelstadsvägen. 31

16-22 | Träffa sanna hjältar Under kvällen berättar vi 
om de riktiga hjältarna - de från naturen. Slöjd, hantverk, 
delikatesser finnes i butiken.

17 Dansstudion Preparandum Linnégatan 17

13-18 | Öppet hus Haka på trenden att 
uppleva aktiviteter med känselintryck. 
Prova olika hantverk och få tips av våra 
fantastiska ledare. Workshops samt 
dansuppvisning. Arr. Studieförbundet 
Vuxenskolan
16-18 | SPF presenterar sin 
verksamhet. Utlottning av 
årsmedlemskap om du ansöker om att 
blir medlem under Kulturnatten. Röda rummet 

18

13-22 | Blandad konst/hantverk 
i olika former Textil, återbruk, blom-
och växtarrangemang samt smycken.

Designverkstan Ateljé GFTextilskap 
Thomas Johannisgatan 3c



19 Domkyrkan Linnégatan 2

14 | Möt våra vardagshjältar inom ambulans, 
räddningstjänst och polis. Utanför kyrkan.
14 | Hjältar i Disneys värld Domkyrkans Gosskör och 
Flickkör samt solister.
16 | Konsert Samuel Rörström och Sten-Inge Petersson
18 | Körkonsert Oratoriekören, Kammarkören Sankt Sigfrid 
och Chorus Linnaea
20 | Harry Pottermusik på orgel Yvonne Steen Ohlander 
och Sten-Inge Petersson. Julia Jonsson berättar.
22 | Benjamin Ingrossos musik Mässa med Ceciliakören och 
Edvin Sydmark band.

20 Domkyrkocentrum Gymnasiegränd 1

14-22 | Fotoutställning med två dansare av Anders Bergön 
Sigfridsalen
20.45-21 | Dansperformance med Liv Trulsson och Fanny 
Karlsson. Sigfridsalen
14-22 | Konstutställning av Daniel Pehrsson. Tegnersalen
14-22 | Fotoutställning av förre biskopen Jan-Olof 
Johansson. Domkyrkocentrums bibliotek.
15 | Berättarföreställning på temat hjältar För hela 
familjen med Mia Vickell från Sagobygden. Tegnersalen. 
17 | Allsång och underhållning med domkyrkans personal. 
Sigfridsalen. 
19 | Jazzkonsert med Sleeping Beauty och solist Yvonne 
Steen Ohlander. Sigfridsalen. 
21 | Miniutställning och konsert Kring ett antal av 
Elsa Beskows sagoillustrationer skapar Daniel Beskow 
(barnbarnsbarn till Elsa) och Josefine Andersson en konsert. 
Tegnersalen. Arr. Växjö Konsertförening



21 Equmeniakyrkan Bergövägen 2

17 | Konsert Wieska Szymczynska & 
Bénédicte Haid musik av Debussy, 
Roman, Satie, Suk och Piazzolla. Enkel 
servering.
18 | Det blir vackert där du går 
Konsert med Simon Olaison, Gabriel 
Szamosi och Helene Olaison. Musik av F. Mendelssohn och 
G. de Frumerie. Dikter av Pär Lagerkvist, Amanda Ekberg 
reciterar.
19 | Det är vackrast när det skymmer Linda Andersson och 
Helene Olaison framför sånger av Gunnar de Frumerie med 
text av Pär Lagerkvist.

22 Frimurarna Kungsgatan 13B

18 & 19.30 | Det svenska frimureriets 
historia Föreläsning med Olle Larsson. 
Upplev våra lokaler och lär dig mer om 
Sveriges äldsta ordenssällskap. 
18.45 & 20.15 | Om frimureriets 
sköldar Föreläsning med Olle Larsson. 
Mellan föreläsningarna kan du sitta 
ner i vår ordenssal och lyssna på 
frimurerisk musik under stjärnhimlen.

23 Galleri Mats Aronsson Lärkgatan 18

18-24 | Alla är vi hjältar! Måleri och textil: Mats Aronsson, 
Lars R Johansson, Horst Eckhardt & Bodil Hörlén. 



24 Galleri Christiansson Kungsgatan 18A

18-00 | Människor Fotoutställning av Magnus Christiansson. 
Varierat med fotografier i färg/svartvitt och olika miljöer. 

25 Galleri Sigma Kronobergsgatan 8

11-14 & 17-21 | Konstutställning Jan Bertil Andersson, 
måleri. 

26 Gamla Handelsboden Linnégatan 1

14-22 | Butiken där det mesta är som förr i tiden Kom 
in i värmen till de goda samtalen, 
kika på varor och skyltar. Polkagrisar 
till salu. Trevliga lotterier i den 
gamla varuautomaten. Glögg och 
pepparkakor. Den goda korven 
köper du på innergården. Arr. Ica Eol 
Veteranerna

27 Hemslöjden i Kronoberg Vilhelm Mobergsg.2
 

15-21 | Slöjdens hjältar Aktiva slöjdhjältar visar hantverk av 
flera slag, vi skapar unik och hållbar slöjd med textil, trä, och 
glödande järn. Barn kan prova på att slöjda hjältar på eget 
sätt mellan 15–19. Täcklebo Broderiakademi lokalavdelning 
medverkar. Lotteri och försäljning av hembakat med kaffe.

28 Hofs Lifs Kungsgatan 29-31

18.30-22 | Fotografier nu & då Från Ringsberg/ 
Kristineberg av Anders Bergön och Hofs Lifs, platsens 
okända hjältar. Ekarnas kafé är öppet hela kvällen.



18.30-22 | Two Oaks Soundsystem Dansant 
kulturnattsmusik från dubbla skivspelare. Ta med en skiva 
med din egen hjälte och få den spelad. Tänk dig en klubb 
som inte finns, men som borde funnits för längesen. 

29 Hälsans hus Rådjursvägen 1

15-22 | Konstutställning med Tre 
Systrar Ögonvandra bland våra 
konstverk i tre olika stilar. Vedic 
art, abstrakt akrylmålning och den 
populära tekniken acrylic pouring. 
Skapa din egen målning i pouringteknik 
till självkostnadspris. Vi skänker 15% 
av priset på sålda konstverk till ’Ellas 
Hjältar’. Arr. Tre systrar

30 Innergården Sandgärdsgatan 23

12-23 | Mötesplats och inomhusmarknad Lyssna på 
kulturell musik och poesi, drick en varm kopp te, spela 
biljard eller ta del av konst och hantverks-pop up. 
Arr. Kronoberg Solidaritet
17-23 | Konst-och formmarknad Handgjorda alster av 
lokala kreatörer. Arr. Kajsa Dahl

31 IOGT-NTO Vattentorget

14 | Torgny Samuelsson & Viola Hjelm Jazz och Evergreens. 
Café Fontaine 
14-19 | Vi skapar framtiden En utställning om de globala 
målen och Junis aktiviteter med pyssel för barn. 
15 | Svennes Svänggäng Gladjazz. Sigfridssalen
15.15 | Invigning av IOGT:s Kulturnatt samt månadens 



utställning. Invigs av Britt-Marie Börjesgård ordf. 
fastighetsbolaget Våra gårdar. Sigfridssalen
16 | Musik med Murre Eriksson Mest eget och lite lånat, om 
livet i sig. Café Fontaine
17 | Växjö Manskör Från Bellman till Beatles. Sigfridssalen
18 | Plan Bb Andreas Hjalmarsson & Ulla Ankardal-
Heggeman, visor i unika arrangemang för röst och munspel. 
Café Fontaine
18.30 | Sanna Hogman & John Holmström Lyrisk visjazz 
möter folkmusik. Sigfridssalen
19-23 | Alegria Bailando Introduktion 19:15 Kizomba 
därefter bachata, kizomba och salsa. Viktoria, Utsikten och 
Övre hallen
20 | Blue Haze spelar jazz och bossanova. Café Fontaine
20.30 | Best of Pär Lagerkvist Frank Jonelids tonsättning av 
Pär Lagerkvists diktsamling Den lyckliges väg. Sigfridssalen 
Arr. Pär Lagerkvist-samfundet
22 | Brigitte, Brian och jag Mats Sturesson berättar och 
sjunger om fantastiska äventyr från sin ungdom. Café 
Fontaine
22.30 | Skrebereen Irländsk folkmusik. Sigfridssalen

32 Johanneskyrkan Paradvägen 4

10-11.30 | Varning för hjältar - en dag för alla sorters 
hjältar Sångsamling med superhjältar, fika, lek och pyssel. 
För 0-6 år i sällskap av vuxen. Arr. Svenska kyrkan
13-14.30 | Pyssel är en superkraft Festligt mycket pyssel 
och fika. För 6-10 år. Arr. Svenska kyrkan
18-20 | Spelkväll för gaminghjältar Spel i alla former, kom 
med eller utan skärm. Korv med bröd och snacks. För 8-12 år. 
Arr. Svenska kyrkan



33 Kafé de Luxe Sandgärdsgatan 17-19

14-15.30 | Barndisco med DJ Pampas 
Disco för små och stora barn. Sötsaker 
för den sötsugne samt saltiga tilltugg 
för den hungrige. Kom gärna utklädd, 
kanske till en superhjälte?
20 | Konsert Vanilla Cowboy 
Stockholmsbaserat band som mixar 
cowboydoftande samba-rock n roll
med tydliga inslag av rythm & blues 
samt psych.
21 | Konsert Tiny oceans Skev och svävande indierock med 
medlemmar från hyllade bandet She/
beast samt Könsförrädarna. 
22 | Konsert TawoTawo Svävande 
ljudlandskap blandas med poppiga 
melodier och funkadeliska rytmer. 
Senaste skivan Both sides hyllades 
i Sydsvenskan. Med reservation för 
ändringar. www.kafedeluxe.se

34 Kulturparken Småland S. Järnvägsg.2

Smålands museum 
11-22 | Visning av utställningar och arkivmaterial. 
14 | Vernissage Återbruk i kristid Samarr. Hemslöjden i 
Kronoberg  
14-16 | Högerstyret - varför hamnade vi här och vad 
gör vi nu? Författaren och debattören Mats Wingborg 
medverkar. Arr. Socialdemokraterna i Växjö. 
15-19 | Korgflätning I utställningen Älskade korg visar 
Cecilia Blomkvist och Joakim Lilja hur det går till när man 
flätar korgar av hassel. 



35 Kulturparken Småland Vilhelm Mobergsg.4

Utvandrarnas Hus 
11-22 | Öppet hus
13 | Familjevisning av Det nya landet Eva Nilsson, pedagog, 
guidar i utställningen om den svenska emigrationen till 
Nordamerika.
15 | Vernissage Familjen som 
försvann Berättar om en judisk familjs 
gömda historia. Innehåller teckningar 
och texter i en serieboksliknande 
form. Bygger på den tecknade 
dokumentärromanen Ihågkom oss till 
Liv av Joanna Rubin Dranger. Inviger 
gör Bertil Bäckström.
16 | Flyktingmottagande i Kronoberg 
efter andra världskriget Samuel Palmblad, 1:e antikvarie, 
föreläser om mottagandet i Kronobergs län av tyska 
lägerfångar efter andra världskriget.
16.30 | Visning Det nya landet 
Eva Nilsson, pedagog, guidar i 
utställningen om den svenska 
emigrationen till Nordamerika.
17.30 | Den enögde William Man i 
Kalvsvik Historiker Håkan Normark 
föreläser om kulturmöten i Kronoberg 
under stormaktstiden, bland annat 
historien om den enögde William Man 
från England som hamnade i Kalvsvik.
19-19.45 | Spelmansgillet 
Värendsharpan Ett gäng entusiaster framför folkmusik 
med nyckelharpor, gitarr, cittra och dragspel. Arr. ABF Södra 
Småland
20-20.45 | Prova på linedance Happy Moves Lindancer 



bjuder in till en kortare uppvisning och välkomnar alla att 
prova. Arr. ABF Södra Småland. 
21-21.45 | Buena Gente Rytmisk och svängig kubansk musik 
som Salsa, Cha cha, Mambo, Afro-Cuban och Son montuno. 
Arr. ABF Södra Småland. 

36 Kvarnhagsgalleriet Kvarnvägen 16

15-18 | Natur och abstraktion Måleri 
i olja och akryl av Toni Sjö.

37 LinneaTeatern Framnäsvägen 31

15-17 | Hälsa på hos oss! Kan hända att det dyker upp en 
och annan sagohjälte lite då och då under eftermiddagen. 
Även försäljning av fika och godis. 
19-22 | Öppen mikrofon Har du alltid velat stå på scen eller 
tröttnat på att alltid stå i kören? Bli kvällens hjälte och ta 
plats på vår öppna scen eller bli underhållen av vår orkester. 
Välj ur orkesterns repertoar. Försäljning av enklare förtäring 
och godis.

38 Linnégallerian Kungsgatan 9

16-17 | Konsert med musikelever Livepodd och utställning 
med medieelever. Arr. Estetiska programmet



39 Museiparken

21.30 | Eldshow En mäktig, fartfylld och fantasyinspirerad 
eldshow med Circus Titan. Arr. Växjö kommun

40 Mötesplats Tallgården Hjalmar Petris v.4

14 | Sång och musik av elever från Studio 17. 

41 Nexus Bäckgatan 6
 

13-22 | Hjältarnas kamp mot 
Zombies Figurspelet Hjärnor. Spelet 
passar ung som gammal. Arr. VÄS - 
Växjö Spelförening



42 Norrtullskolan Skolgatan 2

Barnteater Rek från 4 år. Begränsat antal platser. Hämta din 
gratisbiljett 30 min innan föreställningen, utanför sal N10. 
13 | Pippi Långstrump 
14 | Aladdin 
15 | It 
18-20 | Estetiska programmet bjuder på teater, dans, musik 
samt utdrag från Scenkonstprojektets föreställning Aniara. 
Bildutställning i foajén. Fikaförsäljning.
15-16.30 | Tangos Flamenco Dansa med flamencodansaren 
och pedagogen Josette Reilley. Dansa gärna i vanliga 
sneakers. Förbokning krävs, på www.regionteatern.se 
Danssalen. Arr. Regionteatern Blekinge Kronoberg
20.45 | Växjö Vocalis Vacker körmusik i vintertid.

43 Nygatan 6

14 | Familjekonsert Pøbel När Pøbel 
spelar får man lätt känslan av att vara 
på en rockkonsert. Med tidstrogna 
instrument, melodier och dräkter får 
du uppleva hur en dansorkester kan 
ha sett ut i slutet på 1400-talet. Den 
dansk-svenska gruppen lyckas ta med 
sig medeltidens musik in i 2000-talet. 
15 | Sven Torstensson trio Fransk cafémusik och pärlor 
ur the Great American Songbook. Flera tillfällen fram till 
klockan 20.00.  
20 & 21 | Daahl! Konsert 20.00 och dans 21.00. 



44 Nätverket SIP Infanterigatan 10

12-23 | Figurspel med fokus på hjältar Spännande 
figurspels-dag/natt. Både fantasy och sci-fi figurspel, inga 
förkunskaper eller figurer behövs. Passar både barn och 
vuxna. Arr. VÄS - Växjö Spelförening

45 Palladium Folkets Bio Storgatan 12
 

Tillgängligt endast i salongen
Konstutställning Hampus Forss, 
figurativt måleri med fokus på 
upprepningar. Berglind Magnusdottir 
skildrar mötet med människan 
- längtan, hopp och kärlek. 
Övervåningen. 
14-16 | Musik Frank Jonelids kompletta 
tonsättning av Pär Lagerkvists 
diktsamling Den lyckliges väg, med 
band. Café Utsökt är öppet med 
massor av gofika och dryck. 
15-16 | The New Orleans Rubber Band Sju jazzdiggare som 
fokuserar på den gamla New Orleans-jazzen, vilket innebär 
att musiken skall vara nedtecknad före 1930. Övervåningen
17-17.45 | Musik Raíces erbjuder en musikalisk resa genom 
Latinamerikas olika rytmer och kultur. 
17-18 | The Grey Mountain Ett musikprojekt utan egentliga 
gränser förutom den musikaliska förmågan, enligt dem 
själva. Övervåningen. 
17.45-18.45 | Dansshow CCB Föreningen Centro Cultural 
Boliviano firar 40 år och presenterar ett urval av dans och 
musik från Bolivia. Njut av ett färggrant smakprov från 
Sydamerikas hjärta.
18.30-19 | Sager Case Musik av Jennie Krantz. Melankoliska 



melodier i moll som berör psykisk ohälsa, orättvisor och 
olycklig kärlek. Gillar du Sarah Klang kommer du älska Sager 
Case. Övervåningen
19-20 | Prova på att dansa Lindy Hop med föreningen 
Växjö Lindy Circle. Övervåningen
19.30-20 | Växjö Teaterförening ger smakprov på vårens 
föreställningar från Riksteatern. 
20-21 | Lund-sextetten Fåfäng 
sjunger i stämmor om totalt oviktiga 
och samtidigt 100-procentigt relevanta 
ämnen som läsglasögon, tatueringar, 
kroppsbehåring, ljudöverkänslighet 
och Sveriges talman. Samarr. med 
Kulturföreningen Kristina och Växjö 
Teaterförening.
20-23 | Social dans till Swing-DJ Övervåningen. 
Arr. Växjö Lindy Circle
22-00.30 | Joker -  föreläsning & film Michael Tapper, 
docent i filmvetenskap och filmkritiker, snackar upp temat 
anti-hjältefilm inför visningen av Todd 
Phillips Joker (2019): Egentligen vill 
han bara bli stå upp-komiker. Detta 
är storyn om Jokern, innan han 
förvandlas till Batmans värsta fiende. 
Samarr. Växjö kommun.

46 Papperian Klostergatan 11A

14-17 | Massor av vackra handgjorda ting skapade av 
Papperians och Textilgruppens superhjältar. Se hur vi 
handtillverkar vårt eget papper, broderar, syr, målar, trycker 
på papper och textil. Fina erbjudanden i hela butiken.



47 Regionteatern Västergatan 22-24

10-11 | Scenlabbet Utforska 
scenkonstens värld tillsammans med 
våra pedagoger. Från 4 år i vuxens 
sällskap. Förbokning krävs, på 
www.regionteatern.se 
11.30-12.30 | Skogen: föreställning 
+ kreativ workshop Kliv in i Liten och 
Skuggans magiska värld där de två tar 
sig igenom en hinderbana av roliga, 
oväntade, musikaliska rädslor i form 
av ljud. Från 3 år i vuxens sällskap. 
Förbokning krävs, på www.regionteatern.se
18.30-18.50 | Streetdance Energifylld streetdance 
av danselever från bland annat Estetiska programmet. 
Innergården
19.00-19.45 | Skådespelaren Följ med bakom kulisserna 
och få en inblick i processen. Se ett utdrag ur föreställningen 
följt av artist talk med ensemble.
20-20.45 | Hon finns inte med på fotografiet Följ med 
bakom kulisserna och få en inblick i processen. Se ett utdrag 
ur föreställningen följt av artist talk med ensemble och 
regissör.
21-21.30 | Chapelle de Céline Intim, svängig jazz som gör 
dig glad i vinternatten. 

48 Residenset Stortorget

17-17.30 & 18-18.30 | Guidad visning av Kronobergs vackra 
residens – har här funnits några hjältar månne? Du får se de 
vackra rummen, höra om deras historia och de människor 
som verkat här och kanske en och annan hjälte. 30 pers. per 
visning - Först till kvarn.



49 Ringsberg / Kristineberg

18 | Kulturnattsinvigning med eldshow Läsning av 
Björn Johansson Boklund, Regionteatern. Invigningstal av 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Martina 
Forsberg och Frida Sandstedt, 1:e vice ordförande. Fanfar 
av elever från Växjö Kulturskola. Eldshow som bjuder på 
allt det där som Gycklargruppen Trix är kända för: 
Urkraft, cirkus, musik, värme och förstås väldigt mycket 
eld. Arr. Växjö kommun

50 Sensus Norrgatan 15

16-19 | Prova på bräd- och kortspel
Grrltech och Sensus bjuder in till 
spel och äventyr. Få en roll, bekämpa 
monster, samla poäng och lär känna 
nya verkligheter tillsammans med oss. 
Från 15 år. Arr. GrrlTech



51 Smålands musikarkiv Nygatan 6

17 & 19 | Musikaliskt quiz Vill du prova dina kunskaper om 
den lokala musikhistorien? Klassiskt, kör, rock och pop, jazz, 
dansband, folkmusik. Fina priser utlovas. Föranmäl ditt lag 
(tre pers per lag) till nygatan6@musikisyd.se eller formera er 
på plats.

52 Smålandsposten Linnégatan 2

16-18 | Ung-redaktionen håller talk-show Musikinslag
med elever från ES eller AMB. Filmvisning om lokala 
hjältar. Sänds som en loop med popcorn. Utställning med 
kulturprisnominerade Fanny Wallertz. Kundtjänst finns för 
att hjälpa läsare med digital kontakt. Foajén

53 Thomsen Guld och Smycken Sandgärdsg. 9

18-22 | Miljöhjältar Vi visar hur vi
jobbar för att vara miljöhjältar. Som
vanligt flyttar guldsmeden ut sin
verkstad till butiken.

54 Trottaregårdens diverse Storängsgatan 8

15-18 | Levande musik Poesi, kåseri, bild, foto, konst,
hantverk, utställning och filosofiska samtal mm. Gratis fika.
Arr. Kulturföreningen liv & lust/Återföreningen liv &lust

55 Urban SMAK Västergatan 6

21 | Livemusik 



56 Villa & Trädgård de Luxe Sandgärdsg.3

17- | Världspremiär av Hampus Forss väggmålning under
trappan.
17- | Konstutställning Shanti
Wernersson ställer ut speglar, var din
egen hjälte.
18.30 | Konsert Elin Jonsson
Modern folkmusik med inslag av pop 
och minimalism. Med en fiol och 
loopar väver hon samman sitt eget 
ljudlandskap. Samarr. med föreningen 
Valshuset
20 | Levande jazz med musiker från Jazzjam de Luxe. 

57 Växjö Konserthus Västra Esplanaden 10-14

16-23 | Kronobergsslöjdarna Hantverksförsäljning med
inslag av hjältar. Ateljén
17- | Hållbara blommor Skapa av lokalt odlade och torkade
snittblommor från Skillnadens handelsträdgård i Kalvsvik.
Vi dukar upp ett dignande blomsterbord och visar hur du
gör ditt eget arrangemang till självkostnadspris.
Arr. Skillnadens Handelsträdgård - Sara Bäckmo.
17-19 | Superhjältemingel Musik, pyssel och
ansiktsmålning.  Måla din favorithjälte
eller dig själv tillsammans med
konstnären Åskar Lilja. DJ Pampas står
för musiken och missa inte att bli målad
till din favoritsuperhjälte.Foajén Arr.
Växjö kommun.
17-21 | Pathway Installation av My
Maanmies & ljud av Sigurbrandur
Båvner. Pathway är en stor, nästan



våg- eller broliknande form som reser sig upp i rymden. 
Under kulturnatten visas Pathway för första gången i 
ett sammanhang med ljud i samarbete med Media Artes. 
Skattkammaren
18 | Utställning: African Super Heroines En otrolig 
berättelse om kraft, uppoffring och styrka. Om kvinnor på 
landsbygden, ”Hjältinnorna” berättas genom högklassigt 
afrikanskt mode. Foajén Arr. Zimbochic. 
18-19.15 | Leading Ladies Musica Vitae under ledning
av Dorota Siuda. Även jazzsångerskan Isabella Lundgren
och pianisten Carl Bagge. Pärlor ur den amerikanska
populärmusikkatalogen med humoristiska och intelligenta
texter av Dorothy Fields. Biljetter köps på www.nortic.se Arr.
Musik i Syd & Musica Vitae.
19.30 | Vokalgruppen Aura Hjältar och hjältinnor - var
finns dom? Visor i nordisk folkviseton, även modernare
inslag samt engelska visor. Foajén
21 | Opera sing-a-long Festligt, folkligt och fullmatat. Vi
är alla hjältar då publiken tillsammans med Kulturnattens
drottning Yvonne Tuvesson Rosenqvist och King of opera
Björn Elmgren får återuppliva alla pärlor och hjältar ur
operans värld. Som vanligt utför Hans-Inge Magnusson ett
hjältedåd vid den mäktiga Steinway-flygeln. Arr. Musik i Syd

58       Växjö konsthall/Det fria ordets hus V. Esplanaden 10

18 | Vernissage Sverige/Finland Tur o Retur + 
Kulturnattsbilden Utställningen 
Finland/Sverige tur och retur invigs 
med de brevväxlande konstnärerna 
Kerstin Björk och Eva Lamppu. 
Illustratören Annie Hjälmefjords 
kulturnattsbild visas tillsammans med hennes färgrika 
mönster. Västra hallen, Norra rummet. 



18.15 | Invigning + Blandad konfekt Vi inviger 
utställningarna med storkör! Blandad Konfekt från Växjö 
består av ett femtiotal sångare i blandade åldrar, stilar och 
erfarenheter. Repertoaren är som kören – blandad med allt 
från rock till sakralt. Västra hallen
18- | Öppet storbroderi Gemensamt storbroderi hela
kvällen. Tag med egen nål, annars finnes material på
plats. Alla åldrar är välkomna. Förförisk popuppoesi pågår
samtidigt. Konstlabbet
19-20 & 20-21 | Popuppoesi Poeten poppar upp när han
känner för det. Leif Holmstrand arbetar ickestraight med
udda kroppslighet och alternativa identitetsbyggen. Om
senaste diktboken, Inte världen skrev Martina Montelius i
Expressen: ”’Gud skapade och Carl von Linné ordnade’, säger
talesättet. När det myntades visste ingen att Leif Holmstrand
några sekler senare skulle komma och systematiskt mala ner
allt till sammetsmjuk, kroppsvarm blandfärs.” Konstlabbet
20 | Soprumskonsert med HINVEX Kom och sväng loss
med dammråttorna i Växjö konsthalls
soprum. HINVEX är en elektronisk duo
som blandar influenser av electronica
med en punkig framtoning, som
kombinerar politiska och personliga
teman med sagor. Allt är kaos och allt
är harmoni. Soprummet

59 Växjö Kulturskola Kungsgatan 29

13-13.30 | Musikteater Kulturens hjältar Elever och lärare
bjuder på en förställning för barn.
13.30-15 | Öppet hus Kulturens hjältar Elever och lärare
bjuder in till att prova på några av kulturskolans ämnen.
16-20 | Kulturcafé Elever bjuder på framföranden.



60 Växjö stadsbibliotek Västra Esplanaden 7

11 & 13 | Barnteater Mirakelpojken Efter Ulf Starks bok. 
Med Teater Kung och Drottning. Bilj. 20 kr www.nortic.se 
Rek. 3-8 år. Galaxen
12-21 | Café Alma håller öppet
12-12.45 | Harry Potter Humanistiska programmets elever
läser ur J. K. Rowlings Harry Potter, och berättar om verkets
uppkomst, språk och relation till annan litteratur, filosofi
och samtiden. De läser på engelska samt svenska och några
andra europeiska språk, samt bjuder på magisk dryck. Plan 3
13-13.20  |  IKFF presenterar: Texter från hjärtat Ulla
Lundegård läser  Plan 2  
13-14 | Fredstorget Demokratin - fredsgarantin: En
omvärldsspaning om fred i framtiden. Anförande av Edvin
Arnby-Machata från Svenska Freds- och Skiljedoms-
föreningen. Plan 2
14- | Utställare: Hembygdsföreningen.
Svenska Turist-föreningen. 3 kvinnor-
3 uttryck-3 hjältar måleri av Annika
Johnsson, Lina Sandell Belin och Ingela
Rosén. Ur mörkret kommer ljuset med
Dragana Grbavac. Växjö Fotoklubb.
Parketten. Växjö Civilförsvarsförening.
Gymmix. Litterär tipspromenad med
Bibliotekets Vänner. Växjö Frimärks- och vykortsförening.
Fredstorget:  Kronoberg för Fred och Alliansfrihet, KFA, IKFF
Växjökretsen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Timmerhusföreningen. Botanikan. Naturskyddsföreningen
i Växjö. Bee free, bee wild, be your own hero! med Hanna
Sander.  Saljesällskapet. Amnesty grupp 24. Palestinagruppen
Kronoberg. Redesign och lagning med Lotta Svensson.
Time is running out med Paulina Larsson. Hjältar av
Folkuniversitetet. Café Alma.



14- | Försäljning av gallrade böcker 10 kr/bok eller 10
böcker för 50:- kr.
14.15-14.45 | Tonträffen sjunger glatt och blandat. Trappan
14.45-15.30 | Swedicana Americana å lite annat. Plan 2
15.30-16 | Brittiska kvinnor i poesiens värld Poeten,
konstnären och översättaren Lis Lovén läser dikter av 
systrarna Brontë, Virginia Woolf, Jane Austen m fl. Plan 3
16-16.45 | Drömmaren Modern folkmusik med inslag av pop
och minimalism. Elin Jonsson spelar fiol och använder loopar
för att skapa stämningsfulla ljudlandskap. Plan 2.
Arr: Folkmusikföreningen Valshuset
16.45-17.15 | Danser från Balkan Internationella
folkdansklubben Kapriol visar folkdanser från
Balkanländerna. Plan 3
17-17.45 | Aftonland Diktbildspel ur diktsamlingen
Aftonland av Pär Lagerkvist. Recitation Sara Lundmark  och
Gunnar Carlberg. Galaxen. Arr. Pär Lagerkvist-samfundet
17:15-17:45 | Växjöortens folkdanslag Till våren är det 80
år sedan föreningen bildades. Det vill vi fira genom att visa
bredden på vår repertoar. Plan 2
17.45-18.15 | Vilhelm Moberg och freden Föredrag av Ulf
Nilsson, KFA. Plan 3
18-18.45 | Mina bästa boktips till kulturministern och
många andra Vad är god litteratur och hur lockar man
läsare? Finns det böcker som en ny kulturminister absolut
bör läsa? Samtal mellan Anna Salomonsson, litteraturvetare,
Lars Swalling, gymnasielärare i svenska, samt en litteratur-
intresserad gymnasieelev. Moderator Christer Petersson,
Bibliotekets Vänner. Galaxen
18.15-18.45 | Folkdanslaget Värendsgillet Uppvisning.
Roligt, härlig gemenskap och dessutom bra motion. Plan 2
18.45-19.15 | Connect four Kvartettsång a capella.
Sånger från Bellman till Beatles. Plan 3



19-19.45 | Hjältar i tid och otid Årets tema passar en
muntlig berättare. Fem lokala förmågor bjuder på sin
tolkning. Medv: Ann-Karin Ånman, Bea Johansson, Lisbeth
Eriksson, Magnus Dahl och Meja Ohlsson Rodriguez. Galaxen
19.15-19.45 | Körsång i trappan Akademiska kören
utforskar akustiken i stadsbiblioteket och bjuder på musik
om heroiska insatser och öden till havs och på land. Trappan
19.45-20.15 | Isterbandet Smålands största, bästa och enda
studentorkester (förmodligen). Allt från tysk schlager till
hårdrock. Plan 2
20-20.45 | Dansa till heta kubanska rytmer med Buena
Gente. Svängiga och rytmiska kubanska klassiker så som El
Cuarto de Tula och Guantanamera. Galaxen
20.15-20.45 | Sånger vid brasan Dubbelkvartetten Vivavox
sjunger både a capella och med gitarrkomp. Plan 3
20.45-21.15 | Orientalisk passion Dansuppvisning. Plan 2
21-21.45 | Max’ saxar Mainstreamjazz i fräscha
arrangemang. Galaxen
21.15-22.00 | Wexiö Lady Lights & Dacke Drängar Glad
sladdlös underhållning, var för sig och tillsammans. Trappan

61 YOGAVI Norrgatan 15

17-22 | Andetaget, din superkraft Pausa från det yttre
bruset. Tillsammans i tystnad hjälps vi åt att finna vår
inre kraft och bejakar här även vår inre superhjälte. Likt
i en gående meditation får du här möjlighet att uppleva
konstnären Jenny Eneroths uttrycksfulla keramiska individer.



14-15.30 | Familjeaktivitet
14-16 | Kulturpromenad Testa dina kulturkunskaper. 
För barn upp till 18 år och föräldrar.
16.15-17 | Lekar och tävlingar för årskurs 1-6.
16.15-17 | Gitarrworkshop för årskurs 3-6.
17-17.45 | Spökbollturnering för årskurs 3-6.

KULTURKNATTEN
Lördag 28 januari 2023
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2 Araby park arena Höstvägen 5A

14-16 | Fotbollsturnering För årskurs 3-6.
15-16 | Vad heter hjälten? Tipspromenad för alla.

3 Askelyckans café Storgatan 25

16-19 | Växjö SuperCity anropar alla Växjös hjältar, stora
som små. Mystiska mysterier och konstiga klurigheter
sker hela tiden i staden och vi behöver er hjälp. Utforska
din superkraft, utmana skurkarna och lös alla spännande
uppdrag. Anpassat efter allas superkrafter och olika åldrar.
Självklart blir alla Växjös hjältar rikligt belönade efter avklarat
uppdrag. Uteserveringen. Arr: Växjö City

19 Domkyrkan Linnégatan 2

14 | Möt våra vardagshjältar inom ambulans, 
räddningstjänst och polis. Utanför kyrkan.
14 | Hjältar i Disneys värld Domkyrkans Gosskör och 
Flickkör samt solister.

20 Domkyrkocentrum Gymnasiegränd 1

15 | Berättarföreställning på temat hjältar För hela 
familjen med Mia Vickell från Sagobygden. Tegnersalen.

27 Hemslöjden i Kronoberg Vilhelm Mobergsg.2

15-19 | Slöjdens hjältar Aktiva slöjdhjältar visar hantverk av
flera slag, vi skapar unik och hållbar slöjd med textil, trä, och
glödande järn. Barn kan prova på att slöjda hjältar på eget
sätt mellan 15–19. Försäljning av hembakat med kaffe.



32 Johanneskyrkan Paradvägen 4

10-11.30 | Varning för hjältar - en dag för alla sorters
hjältar Sångsamling med superhjältar, fika, lek och pyssel.
För 0-6 år i sällskap av vuxen. Arr. Svenska kyrkan
13-14.30 | Pyssel är en superkraft Festligt mycket pyssel
och fika. För 6-10 år. Arr. Svenska kyrkan
18-20 | Spelkväll för gaminghjältar Spel i alla former, kom
med eller utan skärm. Korv med bröd och snacks. För 8-12 år.
Arr. Svenska kyrkan

33 Kafé de Luxe Sandgärdsg.17-19

14-15.30 | Barndisco med DJ Pampas Disco för små och
stora barn. Sötsaker för den sötsugne samt saltiga tilltugg för
den hungrige. Kom gärna utklädd, kanske till en superhjälte?

35 Kulturparken Småland Vilhelm Mobergsg.4

13 | Familjevisning av Det nya landet Eva Nilsson, pedagog, 
guidar i utställningen om den svenska emigrationen till 
Nordamerika.

37 LinneaTeatern Framnäsvägen 31

15-17 | Hälsa på hos oss! Kan hända att det dyker upp en
och annan sagohjälte lite då och då under eftermiddagen.
Även försäljning av fika och godis.

39 Museiparken

21.30 | Eldshow En mäktig, fartfylld och fantasyinspirerad 
eldshow med Circus Titan. Arr. Växjö kommun



40 Mötesplats Tallgården Hjalmar Petris v.4

14 | Sång och musik av elever från Studio 17. 

42 Norrtullskolan Skolgatan 2

Barnteater Rek från 4 år. Begränsat antal platser. Hämta 
gratisbiljett 30 min innan föreställningen, utanför sal N10. 
13 | Pippi Långstrump  14 | Aladdin  15 | It 

43 Nygatan 6

14 | Familjekonsert Pøbel När Pøbel spelar får man lätt 
känslan av att vara på en rockkonsert. Med tidstrogna 
instrument, melodier och dräkter får du uppleva hur en 
dansorkester kan ha sett ut i slutet på 1400-talet. 

44 Nätverket SIP Infanterigatan 10

12-23 | Figurspel med fokus på hjältar Spännande
figurspels-dag/natt. Både fantasy och sci-fi figurspel, inga 
förkunskaper eller figurer behövs. Passar både barn och 
vuxna. Arr. VÄS - Växjö Spelförening

47 Regionteatern Västergatan 22-24

10-11 | Scenlabbet Utforska scenkonstens värld tillsammans
med våra pedagoger. Från 4 år i vuxens sällskap.
11.30-12.30 | Skogen: föreställning + kreativ workshop
Kliv in i Liten och Skuggans magiska värld där de två tar 
sig igenom en hinderbana av roliga, oväntade, musikaliska 
rädslor i form av ljud. Från 3 år i vuxens sällskap.  
Förbokning krävs för båda punkterna, www.regionteatern.se



49 Ringsberg / Kristineberg

18 | Kulturnattsinvigning med eldshow Eldshow som 
bjuder på allt det där som Gycklargruppen Trix är kända för: 
Urkraft, cirkus, musik, värme och förstås väldigt mycket eld. 
Arr. Växjö kommun

57 Växjö Konserthus Västra Esplanaden 10-14

17-19 | Superhjältemingel Kom och måla din favorithjälte 
eller varför inte dig själv? Pyssel med konstnären Åskar Lilja. 
DJ Pampas står för discostämningen och missa inte att bli 
målad till din favoritsuperhjälte. Arr. Växjö kommun. 

58       Växjö konsthall/Det fria ordets hus V. Esplanaden 10

18- | Öppet storbroderi Gemensamt storbroderi hela 
kvällen. Tag med egen nål, annars finnes material på plats. 
Alla åldrar är välkomna. Konstlabbet

59 Växjö Kulturskola Kungsgatan 29

13-13.30 | Musikteater Kulturens hjältar Elever och lärare 
bjuder på en förställning för barn. 

60 Växjö stadsbibliotek Västra Esplanaden 7

11 & 13 | Barnteater Mirakelpojken Ulf är för liten, han får 
inte hänga med storebrorsan och hans kompisar till det 
stora cykelloppet. Men med en etta fasttejpad på den röda 
pyjamasen blir han en superhjälte, som kan cykla lika snabbt 
som de tävlande. Om att inte få vara med, känna sig liten och 
ensam. Efter Ulf Starks bok. Med Teater Kung och Drottning. 
Bilj. 20 kr www.nortic.se Rek. 3-8 år. Galaxen


