IT-handledning på biblioteken
Kulturmagasinet,
DigidelCenter

måndagar - fredagar kl. 11.00 - 15.00
lördagar kl. 11.00 - 16.00

Granloholms bibliotek

Aktuella onsdagar kl. 15.00 - 16.30:
17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5

Kvissleby bibliotek

måndagar kl. 11.00 - 19.00
start 8 januari - slut 18 juni

Ljustadalens bibliotek

torsdagar kl. 13.00 - 14.30
start 18 januari - slut 21 juni

Matfors bibliotek

måndagar kl. 10.00 - 13.00, 15.00 - 19.00
fredagar kl. 11.00 - 14.00
start 15 januari - slut 18 juni

Nacksta bibliotek

tisdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
start 23 januari - slut 21 juni

Skönsbergs bibliotek

tisdagar kl. 14.00 - 18.00
start 9 januari - slut 19 juni

All Digital Week genomförs i samarbete med Region Västernorrland, P4 Västernorrland,
Sundsvalls museum, Unga Magasinet, Föreningen Ubuntu, Projektet Insidan, Sveriges
Riksdag, Konsument Sundsvall, Ynk produktion.

Digital kampanjvecka
All digital week 19 - 25 mars 2018

Måndag 19 mars

Torsdag 22 mars

kl. 11.00-16.00
Kvissleby bibliotek

Digital verkstad Kom och testa digitala prylar med oss!
Enkel programmering m.m. För alla, Drop-in! Med flerspråkig personal.

kl. 12.00-13.00
Lars Ahlins torg

kl 17.30-19.00
Lars Ahlins torg

Framtiden för den svenska välfärden – pensioner, omsorg och service,
Politisk debatt med ledamöter från riksdagspartierna.
Moderator: Lotte Nord, programledare, P4 Västernorrland.

Kan också ses på
Matfors bibliotek
via storbildsskärm
samma tid.

Tisdag 20 mars
kl. 13.00-16.00
DigidelCenter

Digital verkstad Testa enkel programmering,
Blue bots, spel, 3D-skrivare m.m. För alla åldrar, Drop-in!

kl. 14.00-18.00
Skönsbergs
bibliotek

Digital verkstad Kom och testa digitala prylar med oss!
Enkel programmering m.m. För alla, Drop-in! Med flerspråkig personal.

kl. 18.00-20.00
Programsalen

Världsberättardagen Berättarcafé med berättarföreställning och
öppen scen. Årets tema för Världsberättardagen är ”Visa dårar”.
Monika Westin, välkänd berättare och svensk mästare i berättarslam
2015, framför sin föreställning ”Trickstern – den vise dåren”. Efter en fikapaus blir det fritt berättande på temat ”Bellman, Hodja och Bembölebor”.
Biljetter 60 kr (inkl. fika) genom Entré Sundsvall, www.entresundsvall.se
eller genom Kulturmagasinets reception, tel: 060-191800.

Onsdag 21 mars
kl. 12.00-13.00
Programsalen

Onsdagslunch For Emily med Jenny Runa, Hanna Fellgren, Ida Wiklund.
Musikberättelse om amerikanska poeten Emily Dickinson. Hennes dikter
har tonsatts av artisterna. Fribiljetter via www.entresundsvall.se eller
Kulturmagasinets reception, 060 – 19 18 00.

kl. 12.00-16.00
Granloholms
bibliotek

Digital verkstad Kom och testa digitala prylar med oss!
Enkel programmering m.m. För alla, Drop-in!

Fake News! Föreläsning med Patrik Oksanen.
Det som numera var och varannan pratar om som ”falska nyheter” och
”informationskrig” har bevakats länge av Patrik Oksanen, som också varit
först med att rapportera några påverkansförsök. Till exempel Daeshbrevet till Margot Wallström och när Gazprom-ägd TV-kanal utsatte
länsstyrelsen på Gotland för vad som närmast kan beskrivas som ett
informationsöverfall. I den här föreläsningen får du närmare bekanta
dig med begreppen, vad det handlar om och vad man vill uppnå. Patrik
Oksanen är politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning och ledarskribent i
MittMedia AB med fokus på försvars- och säkerhetspolitik.
OBS! Föreläsningen webbsänds också och kan under samma tid ses på
Sundsvalls stadsbiblioteks YouTube-kanal.

kl. 13.00-16.00
Ljustadalens
bibliotek

Digital verkstad Kom och testa digitala prylar med oss!
Enkel programmering m.m. För alla, Drop-in! Med flerspråkig personal.

kl. 13.15-15.00
DigidelCenter

Din journal – läs din journal via nätet genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Visning och verkstad med Eva Coos Berglund från
Region Västernorrland.
Konsument Sundsvall visar digitala tjänster för konsumenter, hur du
hittar rätt belysning och guidning till hur ditt hus passar för solceller.

kl. 18.00-19.30
Lars Ahlins torg
Kan också ses på
Matfors bibliotek
via storbildsskärm
samma tid.

Ångestpodden Ångestpodden är idag Sveriges största podd om psykisk
ohälsa. Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg startade podden i syfte att
bryta tabun kring psykisk ohälsa. De lyfter båda stora och små ämnen
och samtalar med inbjudna gäster. Ikväll bland annat om föreningen
Ubuntu och ungdomsprojektet Insidan.
Podden kommer att webbsändas via Sundsvalls stadsbiblioteks
YouTube-kanal. Den finns tillgänglig efter sändning även på
YouTube.com/UngiSundsvall.

Lördag 24 mars
kl. 12.00-13.00
Stair Culinar

Läs med Sundsvalls stadsbibliotek Digital bokcirkel, liveträff.
Vi diskuterar boken Vegetarianen av Han Kang. Bokcirkeln finns på
www.bokcirklar.se Du som är nyfiken på digital bokcirkel är välkommen
att delta – vi startar samtidigt upp nästa läsperiod. OBS! Lunch/fika på
egen bekostnad.

kl. 13.00
Programsalen

Play Along med Café Colonial. Ta med gitarr! Fri entré.

kl. 14.00
Lars Ahlins torg

Brasiliansk konsert Bossa Nova. Sundsvalls Gitarrfestival, fri entré.
Arr: Sundsvalls museum

