
Pressmeddelande 
från KULTUR

Den 14 januari firar kulturhuset Komedianten sin femårsdag med ett storslaget kalas. Vi bjuder på ett sprakande varmt 
och festligt kalasprogram som passar såväl stora som små. Det blir aktiviteter både utomhus och inomhus med kultur 
högt och lågt, från golv till tak. Alla är inbjudna och den bästa födelsedagspresent en invånare kan ge är att komma - 
precis som en är.

Det bjuds på allt från eldshow till zombieteckningar, teater för barnen, författarfrukost med Ebba Witt 
Brattström och musik av Halkan Balkan. Det blir dessutom danceoki och en klassisk konsert med sopranen 
från Varberg, Karin Dahlberg och pianisten Ingrid Emanuelsson. Det blir också workshops i konstverkstan för 
barn och unga och visningar av utställningen När mörkret kommer känns allting bra i Varbergs Konsthall. 

KOM OCH KULTURFIKA
Mellan klockan 13-17 bjuds det på kulturfika med fem meter tårta. Då finns det möjlighet att prata med 
medarbetare och nämndpolitiker om kulturen i Varberg. I samband med detta sker också ett panelsamtal 
med rubriken; Vad har ett kulturhus för betydelse i kulturutveckling? Medverkar gör bland annat Katti Hoflin, 
chef på Stockholms stadsteater, David Karlsson, kulturstrateg och Christofer Bergenblock, kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande. 

VÄLKOMMEN UT TILL VINTERLOUNGEN
Ett loungeområde byggs upp utanför Kulturhuset, ja utomhus mitt i vintern. Här ska det byggas snöskulptu-
rer, det blir eldshow och i ett tält med öppen scen uppträder lokala artister. Ett språkkafé med spännande 
möten kommer också att hålla besökarna varma. 

Tid: Lördag den 14 januari klockan 10-18
Plats: Kulturhuset Komedianten och utanför huset i Vinterloungen
Det är fri entré!

Bilaga: Program

För pressbilder kontakta Hanna Eliasson, telefon 073-141 77 07, hanna.eliasson@varberg.se.
För mer information, kontakta:
Ingemar Arnesson, kulturchef
Ingemar.arnesson@varberg.se 
Telefon: 073-349 82 50

Engelbrektsgatan 7, www.kulturhusetkomedianten.se
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