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GUMMIFABRIKEN
Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för till-
växt, där barn, unga och vuxna besökare skapar 
kreativa möten.

Gummifabriken är en tillväxtmotor för hela regionen. En nod 
för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och 
kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter 
erbjuder vi platsen för inspirerande och utvecklande möten.

Att samla näringsliv, akademi och kultur under ett och samma 
tak är unikt, där oväntade möten sker och bidrar till kreativa 
idéer och samverkan mellan människor.
Här bedrivs en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata 
verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innova-
tion. 

Tillsammans erbjuder vi massor av evenemang föreläsningar, 
utbildningar, 3D-café, musikcafé, kompetensakademi, företags-
fabrik, teknikcenter, möten och konferenser med mera.

Köp dina biljetter på 
gummifabriken.nu 



HÖSTEN
2019

ISA & DOTTER

KODJO AKOLOR 

PETER PANMUSIKCAFÉ - 

LABERO

DUO NARANJO- WEURLANDER



16 23augusti augusti
FAMILJEFREDAG - AFFÄRSPLANEN ÖPPET HUS I GUMMIFABRIKEN
Stadsbiblioteket kl.15.00 Tävla med ”affärsplanen” 
bygg en launcher i Teknikcenter och skapa fantasi 
fulla pappersflygplan med Värnamo Näringsliv. 
Drop in. Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, 
Värnamo Näringsliv, Science Park och Teknikcenter.

Gummifabriken kl.15.30  Gummifabriken bjuder in 
till öppet hus med mängder av aktiviteter. Passa på att 
uppleva Gummifabriken! Arrangör: Campus Värnamo,  
Kulturförvaltning, Gummifabriken. 

24 augusti augusti28
KIDNAPPAD I SAHARA - VÄRLDSPREMIÄR 
Biostaden  kl.19.00 Världspremiär för dokumentärfilmen 
om Johan Gustafsson som satt fången i Mali i sex år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Deep Sea 
Productions.

VERNISSAGE - Malin Bogholt
Blickfånget kl.13.00  Vernissage för Malin Bogholts 
utställning Rekonstruktion. Utställningen visas till och 
med 6 oktober. Bilden är ett utsnitt från verket 
”Vandring mot okänt mål”. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.



JUPITER - Ettårskonsert med

Auditoriet kl.18.00 Mozart är i fokus när Jönköpings 
Sinfonietta öppnar höstsäsongen i Gummifabriken för att 
fira att Auditoriet fyller ett år. Arrangör: Värnamo 
kulturförvaltning, Smålands Musik och Teater.

7september

Jönköpings Sinfonietta

2 september
GUMMIFABRIKENS HISTORIA

Stadsbiblioteket kl.18.00 Föreläsning med bilder, 
Gummifabrikens historia. Arrangör: Värnamo 
kulturförvaltning.

- Från Gislow till Trelleborg

Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00  
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

9 september
IMSE VIMSE

12 september
FEEDBACK- Ett måste för trygghet & trivsel
Stadsbiblioteket kl.18.00 Inspirerande föreläsning 
(via länk) med Judit L Sári, Högskolan i Halmstad, 
om behovet av feedback i vårt samhälle. Arrangör 
Värnamo kulturförvaltning, Campus Värnamo.



16 september
IMSE VIMSE
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00  
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

14 september
ISA & DOTTER
Auditoriet kl.20.00 Isa och Dotter är två artister 
som medverkat i Melodifestivalen och toppat listor-
na på spotify. Nu kör det ett framträdande tillsam-
mans på Gummifabriken. Arrangör: Gummifabriken.

15 september
ÄPPLETS DAG
Stadsbiblioteket kl.12.00  Fira Äpplets dag på stads-
biblioteket! Ta med dina äpplen och få hjälp med 
sortbestämning. Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, 
Värnamo Trädgårdsförening och Studieförbundet 
Vuxenskolan.

15 september
MUSIKCAFÉ - CHRISTER NERFONT 
Auditoriet kl.16.00 Han är en av Sveriges mest 
namnkunniga musikalartister – men här möter vi en 
helt annan sida av Christer Nerfont. I Young at Heart 
förklarar han sin kärlek till Frank Sinatra och the Great 
American Songbook. Arrangör: Kulturförvaltning, 
Smålands Musik och Teater, Musikkåren Lyran, 
Värnamo Kammarkör och Kulturskolan.



18 september
HELENA VON ZWEIGBERGK - Författarbesök

Stadsbiblioteket kl.18.00 Författaren, känd från 
Spanarna i P1, berättar om boken ”Grejen med saker” 
där människans förhållande till saker, sociala behov 
och samlarimpulser diskuteras. Arrangör: Värnamo 
kulturförvaltning.  

20 september
DAN HYLANDER PY BÄCKMAN JANNE BARK

Auditoriet kl.19.00 Sveriges största rockikoner Dan 
Hylander & Py Bäckman nu tillsammans med gitarr-
legenden Janne Bark. Bandet presenterar klassiska 
hits med nyskriven musik. Arrangör: Sports media 
Europa AB.

HANS OCH GRETA
Auditoriet kl.15.00 Minioperan med Hans och  
Greta. 4-6 år. Arrangör: Gislaved-Värnamo Teater-
förening.

22 september 23 september
IMSE VIMSE
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00  
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 





FÖRHÖJ 
DIN UPPLEVELSE 
MED GOD MAT

RESTAURANG

Madame är Gummifabrikens stora mötesplats med  
brasserie, café och butik för take-away. På menyn finns klassiska  
franska och svenska rätter med stor personlighet, tillverkade från 
grunden med närproducerade råvaror efter säsong så långt det är 
möjligt. I baren finns fler olika öl på fat, glas vin och klassiska 
drinkar tolkade på Madames vis. I caféet finns ett eget urval av kaffe,  
surdegsbaguetter, croissants, bakelser och kakor. 
 
Till verksamheten hör också skräddarsydda events i samband 
med teater, livescen, bankettmiddagar, konferenser och andra  
arrangemang. 
 
Pausservering och föreställningsmenyer
Vid konserter och föreställningar finns möjlighet att boka evenemangs-
menyer och pausservering. Utbudet kan variera i säsong och typ av 
evenemang. Pausservering bokas alltid via biljettbokningssidan eller 
före evenemangsstart om man kommer i god tid. Läs mer på 
Gummifabrikens biljettsida eller på madame.se om vad som gäller för 
ditt evenemang.
 

Madame Brasserie & Café 
Bordsbokning 0370 - 61 55 80   
Grupp, konferens och evenemang 0370 - 61 55 90 



FÖRELÄSNING OM HARRY SJÖMAN & 
INVIGNING AV MONTERUTSTÄLLNING
Stadsbiblioteket kl.14.00  Monica Lembke föreläser 
om Harry Sjöman och inviger en monterutställning 
om Harry Sjöman. Arrangör: Värnamo 
kulturförvaltning. 

26 september 26 september
MUSIKMEDITATION MED ADAM
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.18.00 
Välkommen till en stund av stillhet med hänförande 
ljudvibrationer. Ledare: Adam Svensson. 
Gratis men begränsat antal platser, anmäl dig till 
kultur@varnamo.se.

MUSIKMEDITATION MED ADAM
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.09.00 
Välkommen till en stund av stillhet med hänförande 
ljudvibrationer. Ledare: Adam Svensson. 
Gratis men begränsat antal platser, anmäl dig till 
kultur@varnamo.se.

27 september 30
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

IMSE VIMSE

september



TOMAS GUNNARSSON 
- Träna din inre kondition
Livesalen kl.18.00 Vill du lära dig hur du hanterar 
motgångar och energitjuvar och få mungiporna mer 
uppåt? GÅR ENDAST ATT KÖPA PÅ WEBBEN! 
Arrangör: Tomas Gunnarsson.

2 oktober
EN KVÄLL MED LINDGRENS
Auditoriet kl.19.30  Musikal- och filmmusik med Kristina 
och David Lindgren. Två av Sveriges främsta musikalartister 
framför sina favoritlåtar ur musikaler och filmer. 
Arrangör: MoM Event.

5 oktober

GUMMIFABRIKENS HISTORIA
Stadsbiblioteket kl.18.00 
Föreläsning om Gummifabrikens historia. Ämne: Värnamo 
Gummifabriks historia. Kl.17.00, Stadsbiblioteket. 
Guidad tur i Gummifabriken med Monica Lembke.

7 oktober7
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

IMSE VIMSE

oktober



12 oktober
VERNISSAGE ÄLSKADE RADIO
Blickfånget kl.12.00  Bo E Karlsson guidar i 
Blickfångets nya utställning Älskade Radio — från 
kristallmottagare till poddar. Invigs av Lisa Syrén.  
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

8 oktober
MUSIKCAFÉ DUO NARANJO - WEURLANDER
Auditoriet kl.19.00  Musikalisk passion över alla 
gränser. Arrangör: Smålands Musik och Teater, 
Musikkåren Lyran, Värnamo Kammarkör, Värnamo 
Kulturskola och Värnamo kulturförvaltning.

9 oktober

Stadsbiblioteket kl.18.00 Quiz i populärkultur för dig 
som gillar film, tv-serier, musik och litteratur. Tävla själv 
eller i lag – fina priser utlovas! Ingen anmälan. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

KULTURQUIZ

11oktober
LILLA SPÖKHISTORIEN
Livesalen kl.14.00 & 15.00 Barnteater med Lilla Vilda  
teatern. 3-8 år. Arrangör: Värnamo kulturförvaltning 
och Gislaved-Värnamo Teaterförening. 



12 oktober
”JAG, PAPPA?” MED KODJO AKOLOR
Livesalen kl.19.00 “Jag, pappa?” är en rolig, lite 
galen, vacker och tänkvärd föreställning om huvud-
personens förvandling från en vanlig dödlig till att bli 
pappa. Arrangör: Thorsson productions.

12 oktober
KULTURSKOLANS JUBILÉUMSSHOW
Auditoriet kl.15.00 & 18.00 Värnamo Kulturskola firar 
50 år och det ska vi fira rejält med att bjuda in till en 
fullspäckad show där du får möta våra elever och lärare 
i musik, teater, dans och film. Det utlovas en upplevelse 
för hela familjen! Arrangör: Värnamo kulturskola. 

12 oktober
LISA SYRÉN - RADIOMINNEN
Livesalen kl.14.00  Lisa Syrén delar med sig av 
minnen från Ring så spelar vi och Karlavagnen 
i en underhållande föreläsning. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

14
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo Kulturförvaltning.

IMSE VIMSE

oktober



DRAMATISKA TEATRAR, 
ARTISTER OCH MUSIK  
SOM BERÖR. KREATIVA  
BARNTEATRAR 
OCH MYCKET MER... 



UPPLEV KONSTEN  
I GUMMIFABRIKEN
BLICKFÅNGET

Blickfånget är Gummifabrikens 
konsthall som ligger på entréplan. 
Där visar vi främst konstutställningar 
men även utställningar för barn och 
utställningar som belyser aktuella 
ämnen kan förekomma. Blickfånget 
är till för professionella konstnärer, 
då vi vill stödja dem i sin yrkes-
utövning och vi ersätter konstnärer-
na enligt MU-avtalet.
Utställningarna ska innehålla bredd 
och variation i uttrycksform och 
konstnärlig teknik. Man ansöker 
hos kulturförvaltningen vid intresse 
att ställa ut.

DAVID SVENSSON
Återsken/Relight Chandelier

OLIKA KONSTVERK

I Gummifabriken finns konstverk 
runt om i huset. Bland annat finns 
Relight Chandelier av David 
Svensson. Konstverket är upp-
byggt av äldre pressglaskupor som 
han har gett nytt liv och tillsammans 
bildar de gamla kuporna från 
svunnen tid ett helt nytt konstverk i 
form av en hängande ljusskulptur i 
Auditoriets foajé. 
 
Malin Bogholt har skapat  
”Balansakt” som finns vid 
huvudentrén. Skulpturen gränsar till 
arkitektur och som hennes konst ofta 
gör så utgår den från rummet, den 
är gjord för rummet och i harmoni 
med rummet. En  2 meter hög kon 
(fylld med sand) står på sin spets och 
”jordar” sig nedåt mot marken och 
letar efter en balans. På konen finns 
en stor skruv, den ska ”skruva igång 
tanken” 
 
Välkommen att besöka 
konsten! 

MALIN BOGHOLT
Balansakt 

BLICKFÅNGET

KULTURFÖRVALTNINGEN 
I VÄRNAMO



oktober
RADIO PÅ SMÅLÄNDSKA
Stadsbiblioteket kl.19.00 Radio på småländska 
- Karin Malmsten om Radiotjänst, regionalradio 
och lokalradio. Ett föredrag om radions historia i 
Småland och Sverige. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning och Sveriges 
Radio.

16

17 oktober
MÄNSKLIG OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS
Stadsbiblioteket kl.18.00 Niklas Lavesson, AI-pro-
fessor vid Jönköping University, föreläser om den 
digitalisering som snabbt förändrat samhället. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning och Campus 
Värnamo.

17 oktober
RADIOCAFÉ REPRISEN
Restaurang Madame kl.15.00  Radioprofilen Karin 
Malmsten spelar upp reportage från förr. Kom i tid 
så hinner du köpa ditt kaffe i lugn och ro. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.

14 oktober
SOLITUDE - folkdans som du aldrig sett den förut
Auditoriet kl.19.00 Folkdans som du aldrig sett 
den förut. En nyskapande dansföreställning av 
Anna Öberg från Dansnät Sverige. 
Arrangör: Värnamo Kulturskola, Dansnät 
Sverige med stöd från Kulturrådet.



19 oktober
JOE LABERO - UNEXPECTED VISIT
Auditoriet kl.19.30  Unexpected Visit är en intim och 
exklusiv föreställning där du får komma närmare magin 
och mystiken än någonsin tidigare, hela vägen in i 
The Magic Masters innersta krets. 
Arrangör: Krall Entertainment & Sangré Event.

22 oktober
SENIORMÄSSAN
Gummifabriken kl.09.30 Genom seniormässan vill 
vi ge kunskap, skapa delaktighet och trygghet för 
Dig som senior. Något som vi tror ökar livskvalitén 
nu och i framtiden. Arrangör: Värnamo kommun.

21
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

IMSE VIMSE

oktober

22 oktober
FÖRMIDDAG I P4 JÖNKÖPING
Gummifabriken kl.09.30 Förmiddag i P4 Jönköping 
sänder direkt från Gummifabriken med anledning av 
utställningen ”Älskade radio”. Hasse Pettersson och 
Sofie Carme med gäster, aktuella ämnen, publikmed-
verkan och livemusik. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.



EN KVÄLL MED RADIOSPORTEN
Auditoriet kl.19.00  En kväll med Radiosporten 
- Paul Zyra och Janne Rindstig. Konsten att måla 
bilder för de som inte kan se. Fri entré.  
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

23 oktober

NAKNA SOM FOSTER OCH GUDAR
Auditoriet kl.19.00  Om Kärlek, kvinnor och Karin 
Boye. Av Isabel Cruz Liljegren. 
Arrangör: Gislaved - Värnamo Teaterförening. 

24 oktober

RADIOCAFÉ REPRISEN 
Restaurang Madame kl.15.00 Radioprofilen Karin 
Malmsten spelar upp reportage från förr. Kom i tid 
så hinner du köpa ditt kaffe i lugn och ro. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.

24 oktober

FRÅN BROADWAY TILL DUVEMÅLA
Auditoriet kl.19.30  Från Broadway till Duvemåla är  
succéföreställningen där stora känslor möter lika stora 
röster i de mest älskade hitsen från musikalernas värld! 
Arrangör: Woodnote.

25 oktober



27 oktober
SVENSKTOPPSKALASET

Auditoriet kl.16.00 Succéföreställningen Svensktopps 
Kalaset, Sveriges största Nostalgishow, med Nordens 
största dansbandsartister står återigen klara för en ny 
konserthusturné. Arrangör: Satellite Live AB.

26 oktober
VÄRNAMO SKIVMÄSSA
Livesalen kl.11.00 Vinyl är nostalgi och kvalitet. På stora 
scenen visar vi under hela skivmässan musikfilmer med 
olika band. Samtidigt kan du gå runt och leta bland 
10 000 tals skivor, CD, DVD samt mycket mer. 
Arrangör: Värnamo Skivmässa.

29 oktober
SKATTEN I SKOGEN
Stadsbiblioteket kl.10.00 & 14.00 En spännande och 
humoristisk föreställning där berättaren sitter i scenografin, 
vilket ger en närhet till publiken. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Gislaved-Värnamo 
Teaterförening. Boka plats via jenny.werneskog@varna-
mo.se.

28 oktober
IMSE VIMSE
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 



BIOSTAD
Svenska Bio med tre härligt 
komfortabla salonger och en 
av Sveriges största biodukar. 

Sammanlagt finns 
det plats för 324 

biobesökare.

BIBLIOTEK
Stora inspirerande ytor 

för alla åldrar. Här ryms 
såväl 43 000 boktitlar som 

en myshörna för barn där de 
allra minsta kan uppleva

sagans värld.

MADAME 
BRASSERIE & CAFÉ
Restaurang med klassiska 
rätter och bakverk från 

Frankrike och Sverige. Här 
serveras frukost, lunch, fika, 

middag samt take-away.

LIVESAL
Gummifabrikens

livesal består av 500m2

flexibel yta för musik,
dans, utställningar,

middagar, m.m.

EN KREATIV MÖTES
Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, u

fjärran skapar kreativa möten. En plats fylld av inspiration, krea

Kultur & nöje
Kulturlivet har fått en framstående plats i Gummifabriken. 
Konstutställningar, nöjesevenemang och inte minst biblioteket 
är några av inslagen som ska bidra till att Gummifabriken blir en 
attraktiv plats för kulturella möten. Med en bra mix av större teater- 
och nöjesevent till den kreativa barnhörnan i biblioteket, får vi en 
målgrupp som sträcker sig från de allra minsta upp till vuxna i alla 
åldrar. 
 I Gummifabriken hittar man även en Biostad med tre biosalonger 
som har en av de största biodukarna i Sverige, med en bredd på 
hela 17m! Restaurang- och caféverksamheten Madame Brasserie & 
Café erbjuder fransk mat med en touch av Småland. Här serveras 

Över 20 000m2 unik miljö är fylld av aktiviteter och 
verksamheter där vi lovar att det kommer finnas 
något för alla. Gummifabriken är en av alla pusselbitar 
som skapar tillväxt och utveckling för Värnamo kommun. 
Under ett och samma tak samlas näringsliv, utbildning, 
kultur och nöje och blir en naturlig mötesplats för alla 
tillfällen.  
Gummifabriken har den viktiga uppgiften att bidra till att människor 
vill be söka, bo, studera och arbeta i Värnamo kommun. Inte minst 
genom att öppna upp möjligheter för event och kreativa möten.



AUDITORIUM
Med både scen och plats för 
över 400 besökare kan man 

i vårt 2200m2 stora auditorium 
anordna teater, konferenser 

och föreläsningar av 
olika slag. 

CAMPUS
Campus Värnamo 

erbjuder högskole- och 
yrkeshögskoleutbildningar som 
leder till jobb tack vare ett nära 

samarbete med näringslivet 
och den offentliga

sektorn.

NÄRINGSLIV
Gummifabrikens 

kontorshotell erbjuder 
kontorsplatser i alla storlekar 

och hyr idag ut kontor till  
en mängd olika företag 

och branscher.

EVENT
Den industriella  

genuina känslan möter ett 
nytänkande och erbjuder 

lokaler med flexibla  
möjligheter till en mängd 

olika sorters event.

TESPLATS FÖR ALLA!
n, unga och vuxna invånare tillsammans med besökare från när och 
reativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.

välkomponerade rätter med lokalproducerade råvaror för både stora 
och små sällskap. Madame har även lunchservering, cafédel och 
vinbar. Här finns även möjlighet för skräddarsydda inhouse events 
i samband med teater, livescen, bankettmiddagar, konferenser och 
andra arrangemang. 

Näringsliv & utbildning
Gummifabriken har en viktig praktisk funktion som ett nav 
där näringsliv och utbildning kan stråla samman på flera plan, 
bokstavligen talat. Förutom kontorshotell där redan en stor 

variation av olika företag verkar, finns unika möjligheter för 
konferenser och möten mellan olika företag och branscher. I 
Gummifabrikens lokaler finns även ett utbildningscentrum med 
Campus Värnamo och Teknikcenter. Den faktiska närheten mellan 
utbildning, näringsliv och den offentliga sektorn kommer skapa 
ännu bättre förutsättningar för samverkan. Detta knyter ihop säcken 
ytterligare gällande Gummifabriken som en kreativ mötesplats för 
kunskap och utveckling.
 

Varmt välkommen till Gummifabriken, här möter du framtiden idag!

Följ oss på sociala medier!
Tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo



31 oktober
KAPTEN KRYP OCH SKATTKISTAN
Stadsbiblioteket kl.10.00 & 14.00 Kapten Kryp 
tar med sig sin skattkista fylld med spännande 
saker från sina resor. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. Boka plats via 
jenny.werneskog@varnamo.se.

RADIOCAFÉ REPRISEN
Restaurang Madame kl.15.00 Radioprofilen Karin 
Malmsten spelar upp reportage från förr. Kom i tid 
så hinner du köpa ditt kaffe i lugn och ro. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.

31 oktober

29 oktober
PETER PAN
Auditoriet kl.19.00  J.M Barries klassiska äventyr i 
en modern tappning. Rekommenderas för barn från 
8år, familjer och vuxna. Spelas utan ord och tecken. 
Arrangör: Gislaved-Värnamo Teaterförening.

29 oktober
FÖRFATTARBESÖK ANNA LAESTADIUS LARSSON
Stadsbiblioteket kl.18.00  I år är hon aktuell med 
Kurtisanen, en fristående berättelse om kvinnor på 
1700-talet, då fattiga kvinnor förväntades stå till välbärgade 
mäns tjänst, men då idéer om ett annat, rättvisare samhälle 
just fötts. Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.



6 november
MUSIKMEDITATION MED ADAM

november
IMSE VIMSE
Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00
Sånger, ramsor och rörelse för barn 0-2 år. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

4

4 november
REPORTER I STORMEN GUDRUN
Stadsbiblioteket kl.14.30  Sveriges Radios reporter 
Ola Hemström berättar om sina minnen från stormen 
Gudrun och om hur berättande faktiskt kan ha kraften 
att läka. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.

november
CHRISTER CLASSONS BEATLES
Auditoriet kl.19.00  Hyllning till The Beatles. 
Fakta, rykten och anekdoter blandat med musik. 
Arrangör: Studio Classon.

1

Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.18.00 
Välkommen till en stund av stillhet med hänförande 
ljudvibrationer. Ledare: Adam Svensson. 
Gratis men begränsat antal platser, anmäl dig till 
kultur@varnamo.se.



november
IMSE VIMSE
Stadsbiblioteket kl.10.00 & 11.00 Sånger, ramsor 
och rörelse för barn 0-2 år. Arrangör: Värnamo 
kulturförvaltning.

118 november
LASSE STEFANZ
Auditoriet kl.19.30  Nordens största dansband 
Lasse Stefanz med unik konsertföreställning i 
Värnamo! 
Arrangör: Thomas Deutgen AB.

7 november
RADIOCAFÉ REPRISEN

7 november
MUSIKMEDITATION MED ADAM
Eldrummet, Stadsbiblioteket kl.18.00 
Välkommen till en stund av stillhet med hänförande 
ljudvibrationer. Ledare: Adam Svensson. 
Gratis men begränsat antal platser, anmäl dig till 
kultur@varnamo.se.

Restaurang Madame kl.15.00 Radioprofilen Karin 
Malmsten spelar upp reportage från förr. Kom i tid 
så hinner du köpa ditt kaffe i lugn och ro. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.



14 november
BJÖRN WIMAN KLIMATKRISEN 
- VÄRLDENS STÖRSTA NYHET
Stadsbiblioteket kl.18.00  Björn Wiman, kulturchef på 
Dagens Nyheter, berättar utifrån sin bok ”Sent på jorden. 
33 tankar om världens största nyhet”. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

november
RADIOCAFÉ REPRISEN

14

november
RADIOAPPARATENS HISTORIA 
Stadsbiblioteket kl.14.00  Föreläsning om radi-
ons historia med Bo E Karlsson. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Jönköpings 
Radio- och Teknikmuseum.

11 november
ÄLSKADE RADIO - GUIDAD VISNING
Blickfånget kl.15.00 Guidad visning av utställning-
en i Blickfånget med Bo E Karlsson. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Jönköpings 
Radio- och Teknikmuseum.

11

Restaurang Madame kl.15.00 Radioprofilen Karin 
Malmsten spelar upp reportage från förr. Kom i tid 
så hinner du köpa ditt kaffe i lugn och ro. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.



AUDITORIUM 



AUDITORIUM  
OCH LIVESAL

Hjärtat utav huset, Auditoriet, fyller vi med 
härliga konserter, dansuppvisningar, teatrar 
och föreläsningar. En fantastisk lokal med 
405 sköna stolar uppdelat på parkett och 
balkong.  

I vår Livesal finns oändliga möjligheter. Här kan 
vi hålla teatrar, konserter, dansuppvisningar 
och föreläsningar, kickoffer, ja alla möjliga slag 
av event. 
Livesalen kallas även för Valsverket och fungerar 
som en Blackbox.

AUDITORIUM LIVESAL



17 november
MUSIKCAFÉ - ULRIKA BODÉN DUO
Auditoriet kl.16.00  Te berga blå - Skogslåtar, kär-
lekssånger och lockrop. Arrangör: Smålands Musik 
och Teater, Värnamo Kammarkör, Musikkåren Lyran, 
Värnamo Kulturskola och Värnamo kulturförvaltning.

15 november
SIPA LIPA LAKRITSPIPA  
Livesalen kl.15.00  Lennart Hellsings texter har glatt 
Sverige i decennier. Ordlekar, härliga figurer och roliga 
rim. Många texter har blivit visor och klingar fint i den 
svenska sångskattkistan. 
Arrangör: Värnamo Kulturförvaltning.

SVERIGES RADIO - igår, idag, imorgon
Stadsbiblioteket kl.19.00 Samtal med Dan Granlund, 
kanalansvarig P4, och Peter Olsson, kanalchef P4 
Jönköping, om Sveriges Radio i ett förändrat medieland-
skap. Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

18 november

15 november
BARNEN
Auditoriet kl.19.00  Drama, kärlek och intriger i 
Hem till gården anda. Arrangör: Gislaved-Värnamo 
Teaterförening.



JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

22 november
JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

23 november

GREEN FRIDAY PÅ GUMMIFABRIKEN
Gummifabriken kl.15.00 Gummifabriken bjuder in 
till en eftermiddag med temat hållbarhet! 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning, Campus Värna-
mo, Gummifabriken. 

22 novembernovember
CECILIA DÜRINGER - så gör vi P3 historia
Stadsbiblioteket kl.18.00 Hur går det egentligen till 
att skapa ett avsnitt av succépodden P3 Historia? 
Programledaren Cecilia Düringer berättar. Arrangör: 
Värnamo kulturförvaltning, Sveriges Radio.

19



JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

28 november27 november
KULTURQUIZ
Stadsbiblioteket kl.18.00 Quiz i populärkultur för dig 
som gillar film, tv-serier, musik och litteratur. Tävla själv 
eller i lag - fina priser utlovas! Ingen anmälan. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning.

24 november
LYRAN & DRILLFLICKORNAS UNDERBARA 
RESA GENOM SVERIGE
Auditoriet kl.16.00  Hjärtligt välkommen till en underbar 
musikalisk resa genom Sverige. Lyran och Drillflickorna 
bjuder på en blandad repertoar med kopplingar till 
landets alla hörn. Arrangör: Musikkåren Lyran.

23 november
LYRAN & DRILLFLICKORNAS UNDERBARA
RESA GENOM SVERIGE
Auditoriet kl.16.00  Hjärtligt välkommen till en underbar 
musikalisk resa genom Sverige. Lyran och Drillflickorna 
bjuder på en blandad repertoar med kopplingar till 
landets alla hörn. Arrangör: Musikkåren Lyran.



29

30

november

november

BALLADEN OM NYGATAN

VERNISSAGE ROLF PETERSSON

Auditoriet kl.19.00 En nydiktad musikteaterföreställ-
ning där Cornelis Vreeswijks älskade sånger tolkas 
och sätts i nytt sammanhang. 
Arrangör: Gislaved-Värnamo Teaterförening.

Blickfånget kl.13.00  Vernissage för Rolf Peterssons 
utställning Transparenser. Utställningen visas till och 
med 12 januari 2020. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning. 

JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

30 november

JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

29 november





GARDEROB 
För allas trivsel och säkerhet är ytterkläder ej tillåtna 
i Auditoriet eller Livesalen. Vi har en garderob i 
trapphuset på plan 0. 
 
Gummifabriken har samarbete med lokala föreningar 
som bemannar garderoben. Avgift 20 kr 

PAUSSERVERING
Pausservering bokas alltid via biljettbokningssidan 
eller före evenemangsstart om man kommer i god tid. 
Utbudet kan variera i säsong och typ av evenemang. 
Läs mer på gummifabrikens biljettsida eller på 
madame.se om vad som gäller för ditt evenemang.

TILLGÄNGLIGHET
Infocenter på Gummifabriken är där du kan komma 
med dina frågor och funderingar om ditt besök. 
Antingen om du ska på ett evenemang eller hur du 
tar dig runt till olika delar i Gummifabriken.

Hörslingor finns i hörsalarna Seda, Gislow, Livesal 
& Auditorium.

Många av evenemangen är med i kommunens 
pluspolare. Pluspolare är en möjlighet för dig som 
har någon typ av funktionsnedsättning att ta del 
av olika evenemang inom fritid och kultur. För mer 
information och ansökan till pluspolare besök 
kommunens webbsida. 
 
Vid bokning av rullstolsplats i Auditorium kontakta 
Infocenter 0370-30 59 00 eller info@gummifabriken.nu

INFÖR DIN
UPPLEVELSE

PARKERING 
Vi har en parkering med platser för cirka 330 bilar.  
3 handikappsplatser samt 8 laddstationer till eldrivna 
fordon. 
 
Parkeringen ligger vid norra sidan av Gummifabriken. 
Vid infart från Jönköpingsvögen. 



Auditoriet kl.13.00 & 17.30 Häng med på en 
fartfylld och spännande dansshow tillsammans 
med Kulturskolans danselever när de framträder 
med ett dansprogram för hela familjen. 
Arrangör: Värnamo kulturskola.

7 december
KULTURSKOLANS DANSFÖRESTÄLLNING JULBORD MED SHOW

7 december

JULBORD MED SHOW

6 december
JULBORD MED SHOW
Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket sommöjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

5 december

Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.



11december
TOMMY KÖRBERG
Auditoriet kl.19.30  Tommy föreställning blir ett 
axplock från hans långa musikaliska karriär, blandat 
med Tommys omisskännliga humor. 
Dessutom medverkar Carl Flemsten på flygel. 
Arrangör: HitNöje Productions.

JULBORD MED SHOW

12 december
THE REFRESHMENTS & BASKERY 
- ROCK N´ ROLL X-MAS
Auditoriet kl.19.30 För sjuttonde året bjuder The Refreshments 
på landets rockigaste julkonsert. Bandet har under 
året släppt sitt nittonde studioalbum Real Rock n´Roll. 
Arrangör: Headstomp Production.

12 december

december
ELVIS CHRISTMAS 2019
Auditoriet kl.18.00 Succén är tillbaka. Henrik Åberg, 
Sveriges absolut bäste Elvistolkare ger sig ut på turné 
med sin stämningsfulla julkonsert som är fullproppad 
av vintriga, härliga julsånger. Arrangör: Mötesplatsen 
P & B ekonomisk förening.

8
BOKA MED 
JULMENY

BOKA MED 
JULMENY

BOKA MED 
JULMENY

Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.





AFTER WORK PÅ MADAME
AW på Madame sista fredagen i varje månad fortsätter dra fulla hus och från och med 23 augusti 
har Madame AW erbjudande på meny och dryck alla fredagar 16.00-20.00. Sista fredagen i 
varje månad samt speciellt utannonserade fredagar finns band eller DJ på plats. Mer information 
kring varje AW uppdateras löpande på madame.se  
Boka din plats i tid, varmt välkommen!

 
 

VÄRNAMODAGARNA

23/8
BACK-TO-BUSINESS

30/8
SEPTEMBER SOUL

27/9

ROCK AW 

25/10
ADVENT AW

29/11
CHRISTMAS AW

19/12

RESTAURANG



december
KARIUS OCH BAKTUS
Auditoriet kl.11.00 De busiga och glupska tandtrollen 
kommer till Värnamo i höst! Det blir ett fartfyllt musikaliskt 
äventyr för hela familjen som bygger på Torbjörn 
Egners klassiska och älskade bok med samma namn. 
Arrangör: Thorsson Production. 

14

FÖR ETT UPPDATERAT  
PROGRAM

GUMMIFABRIKEN.NUJULBORD MED SHOW

14 december

JULBORD MED SHOW

13 december

Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.

Restaurang Madame/ Livesalen  Följ med Madame 
till Las Vegas glittrande showscen med extra allt på 
Vegas vis. Vi serverar alltid ett stort hemlagat julbord, 
ett hantverk där så mycket som möjligt är närproducerat. 
Arrangör: Madame.



Infocenter tel. 0370 – 30 59 00 
Mail info@gummifabriken.nu 
Webbsida gummifabriken.nu 

Du bokar dina evenemangsbiljetter på plats i Infocenter 

eller via hemsidan: gummifabriken.nu.
 

Öppettider Infocenter: 
Måndag – Fredag        kl 07.30 – 17.00

Lördag                       kl 10.00 – 15.00

Söndag                       Stängt

STADSBIBLIOTEKET 

Måndag – Torsdag       kl 08.00 – 21.00

Självservice mellan kl 08.00 -10.00 samt kl19.00 - 21.00

Fredag                        kl 08.00 – 18.00

Självservice mellan kl 08.00 -10.00 

Lördag                        kl 11.00 – 15.00

Söndag                       kl 11.00 – 15.00

BILJETTER OCH PRESENTKORT

BILJETTER, ÖPPETTIDER 
OCH KONTAKT

Vill du ge bort en upplevelse till någon du tycker om? 

Via biljettsidan & Infocenter kan du köpa presentkort.

RESTAURANG 
Måndag – Onsdag  07.30 – 21.00 

Torsdag – Fredag  07.30 – 22.00 

Lördag   10.00 – 22.00 

Söndag   11.00 – 17.00

Madame Brasseri & Café  
Bordsbokning 0370 – 61 55 80 

Grupp, konferens och evenemang: 0370 – 615590 

Vid evenemang har vi förlängda öppettider. 

BIOSTADEN 

Öppnar 45 min innan första föreställning, 

se filmstaden.se.



Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo. Information och bokning: www.gummifabriken.nu

Följ oss på sociala medier! Tagga ditt inlägg med  #gummifabrikenvmo
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

för aktuellt program se www.gummifabriken.nu

Håll dig uppdaterad, följ 
oss på sociala medier! 

Tagga ditt inlägg med 
#gummifabrikenvmo


