Tobo Folkan 2019
Välkomna till Tobo Folkan 2019.
Kulturföreningen T med Tobo Bruksmuseum håller till i Tobo Gamla
Folkets Hus på Tierpsvägen 23. I år fyller huset 75 år!

Tobo Bruksmuseum
Öppettider 2019
Påsköppet 19-21 april kl. 11-17
Lördag 4 maj 11-16
Lördag 1 juni 11-16
Lördag 6 juli 11-16
Lördag 3 aug 11-16
Lördag 7 sep 11-16
Lördag 23 nov 12-17
Övriga tider efter
överenskommelse.
Frivillig entréavgift.

Våra arrangemang 2019:
•Pelargonföredrag med Mats Asplund
Torsdag 17 april kl.19:00. Fika med perlargonkaka!

• Konst är ingen konst!
Berättarkväll med Tobokonstnären Leif Högström
Torsdag 23 maj kl.19:00

• Bruksvandring med fototävling
Kulturarvsdagen, lördag den 7 september

• En magisk show med Trollkonstnär Johan Ståhl
- magi i världsklass! Söndag 22 september.
Dessutom:

• Konsten att blanda drinkar • Husets 75 – års fest! •
• Pubkväll för medlemmar • Underhållning •
Vi återkommer med fler berättarkvällar och datum.

Världens Bästa Sommarlov och Kulturarvstrappan för barn och ungdom
I juni och juli arrangerar vi Världens Bästa Sommarlov tillsammans med Tierps Kommun.
Vi erbjuder en kurs i muntligt framförande och en eftermiddag med Tobotecknaren och
författarinnan Margareta Nordqvist om att rita och skriva barnböcker i vårt program!
I september deltar vi i Kulturarvstrappan och får besök av kommunens alla niondeklassare
– en del i kommunens program för att alla ska unga ska lära känna sin hembygd.
Under 2019 jobbar vi vidare med att återställa kafélokalen i bredvid museet i bottenvåningen.
Baren i Stora salen blir också klar och vi jobbar vidare med att förbättra lokalerna. Under 2018 drog
vi ny el, färdigställde grillplats utomhus och mycket, mycket annat.

V.g. Vänd!

Vilka är vi?
Kulturföreningen T är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Vi vill
utveckla Tobo Folkan till en mötesplats i bygden för föreningar, kulturliv,
småföretagsverksamhet, utbildning och enskilda människor. Föreningen bildades 2012.
Tobo Bruksmuseum bildades 2004 och har haft flera sommarutställningar i Folkets Hus i
Tobo. Sedan 2012 har Tobo Bruksmuseum sitt säte i Tobo Folkan och har nu en
permanent utställning i Pelarsalen i bottenvåningen. Utställningen visar Tobos rika och
mångfacetterade industrihistoria med, bl.a. järnbrukstiden, Monarkepoken och
mönsterjordbruket. Under 2017 gick Kulturföreningen T och Tobo Bruksmuseum ihop till
en förening.
: kulturföreningen t och tobo bruksmuseum.
Hemsida: www.otvforeningsportal.se.
E-post: kulturforeningent@gmail.com
Guidningar i museet kan bokas via Åsa Lindberger af Wåhlberg, tfn 070 306 27 29
eller via E-postadressen ovan. Fika kan beställas vid guidning.

Medlemsinformation 2019
Årsmöte sön 12 maj kl 16 i Tobofolkan.
Stöd oss gärna genom medlemskap i föreningen! Avgiften är 100 kr för enskild medlem
och 200 kr för familj. Ange antal familjemedlemmar vid inbetalning. Swish:123 231 6685.
Med anledning av att huset fyller 75 år i år, kommer vi att arrangera en 75-årsfest enbart
för medlemmar i höst. Vi tänker oss mat, underhållning och kanske lite dans. Mer
information kommer när det blir dags!
Välkommen också att jobba med oss på våra arbetsdagar i Tobofolkan. Trevligt och
mycket skratt brukar det vara!

Medlemsavgift för 2019 i Kulturföreningen T med Tobo Bruksmuseum. Avgift 100 kr
för enskild medlem, 200 kr för familj. Ange antal familjemedlemmar.
Lämna gärna din e-postadress!

Kulturföreningen T

415–3292

V.g. Vänd!

