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Konstutställning inspirerade till stort 8 mars-event 

Kulturhuset Komedianten uppmärksammar Internationella 
kvinnodagen genom ett heldagsprogram av, med och om kvinnor. 
Det blir bland annat bokfrukost, föreläsningar, minimässa och 
konserter – gemensamt för aktiviteterna är att kvinnan står i fokus.  

Internationella kvinnodagen har uppmärksammats på Komedianten tidigare, 
detta är dock första gången kulturhuset arrangerar ett heldagsprogram. 

- Utställningen Still burning som just nu visas i Varbergs konsthall väckte en 
diskussion om att vi borde uppmärksamma Internationella kvinnodagen ännu 
mer. Även arrangemangsverksamheten hade gått i samma tankar. Det bidrog till 
att alla verksamheter i huset kraftsamlade för att erbjuda ett brett program med 
något för alla, säger Johanna Holmström, konstkoordinator.  
 

Föreläsning, sagostund och temavisning 

Dagen inleds med bokfrukost där personal från Varbergs bibliotek högläser sina 
favorittexter på temat kvinnor och feminism. För de yngre besökarna arrangeras 
en sagostund med sagor som handlar om tjejer.  
 

Klockan 11.30 blir det föreläsning av nätverket Fränkorna. De berättar historien 
om Varbergs kvinnorörelse för 100 år sedan. Därefter blir det temavisning om 
100 år av kvinnlig rösträtt med utgångspunkt i utställningen Still Burning.   
 

Flera kända namn på scen 
Klockan 17.30 ger författaren Sara Beischer sin föreläsning Livet, Livet, Livet på 
Varbergs teater. Hon ställer sig frågor om prestationskrav. Varför vi måste vara så 
duktiga, starka och lyckade hela tiden? Och vem är det som ställer kraven? 
 

Dagen avslutas med konsert på Varbergs teater. Det blir glittrig gråtdisco med 
Det Brinner samt vassa texter och feta beats av Stina Velocette. 
 

Därutöver bjuder programmet på framträdanden lokala talanger under konceptet 
Ung scen, minimässa med föreningar och organisationer som vänder sig till 
kvinnor och tjejer samt föreläsning om projektet Kvinnokartan.  
 

Nygammal tradition 

Ett av utställningsföremålen i Still burning är en biljett till en fest som 
arrangerades av Varbergs lokala förening för kvinnors rösträtt. Tillställningen 
ägde rum 8 mars 1910 – samma år som Internationella kvinnodagen instiftades.  
 

- Varberg var alltså tidigt ute med 8 mars-evenemang och vi tycker att det är hög 
tid att ta upp den traditionen på allvar igen, avslutar Johanna Holmström.  
 

För mer information, kontakta: 
Johanna Holmström, konstkoordinator, 072-151 73 69, 
johanna.holmstrom@varberg.se  
 

David Svanström, arrangemangsproducent, 073-856 42 43, 
david.svanstrom@varberg.se  
 

Kajsa Åberg, bibliotekarie, 073-202 13 32, 0340-88 600, kajsa.aberg@varberg.se  
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