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

Gummifabriken är en tillväxtmotor för hela regionen. En nod för krea-
tivitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. 
Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjuder vi plat-
sen 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 verk-
samheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation. 

Tillsammans erbjuder vi massor av evenemang föreläsningar, utbild-
ningar, 3D-café, musikcafé, kompetensakademi, företagsfabrik, teknik-
center, möten och konferenser med mera.

Köp dina biljetter på 
gummifabriken.nu 



VÅREN
2020

TOMMY KÖRBERG

BAMSE OCH LOVA

HAMPUS NESSVOLD

MUSIKCAFÉ- BEATBOWS

MARIA LUNDQVIST





AFTER WORK PÅ MADAME
Varje fredag 16.00-20.00
AW på Madame är Värnamos bästa och fortsätter dra fulla hus med erbjudanden i mat och meny. Sista fredagen 

i varje månad finns band eller DJ på plats. Håll utkik efter fler överraskningar och uppdateringar på madame.se 

 

Boka din plats i tid, varmt välkommen! 

RESTAURANG

CELESTIAL GUY

29/5

ANTON LUNDSTRÖM & EVELINA NILSSON

28/2
GUITAR TOM & THE HIGH CATS

27/3

VACAY

26/6

JOEL WALLIN DJ

31/1

NOWHERE MEN

8/5





JAZZ MADAME
Dinera med live musik
För entré till JAZZ Madame krävs biljett, antingen matplatsbiljett eller barbiljett. Vi öppnar JAZZ Madame 18.00 

och gäster med matplatsbiljett är välkomna till bords senast 19.00 för att välja från meny på plats. 

Har man barbiljett finns det några sittplatser alternativt ståbord. Först till kvarn gäller och vi rekommenderar att 

vara ute i god tid. Det går bra att beställa dryck och enklare förtäring vid dessa barplatser. Konsert startar ca 

20.00 i två olika set med paus. Beräknas klart ca 22.00. Biljetter säljs också i dörren 18.00-19.45 i de fall det 

finns platser kvar. 

Notera att mat eller dryck ej ingår i biljettpris. JAZZ Madame scenen kan också presentera andra artister och 

band inom fler eller angränsande genrer. Boka dina biljetter på gummifabriken.nu

MATTI OLLIKAINEN TRIO

29/1
ERIK GULLBRANSSON

26/2
MARGARETA EVMARK  

& ROLF JARDEMARK DUO

25/3

MARIA RYLANDER DUO

29/4
THOMAS DARELID MED PER LINDVALL 

& JENNY KRISTOFFERSSON

27/5

RESTAURANG



19 22januari januari

MAGNUS BÄCKLUND & WERNAMO STORBAND BEETHOVEN 250 ÅR!
Auditorium kl.18.00  Värnamo Rotaryklubb arrangerar 
för 36:e året sin omtalade Nytt År Konsert till förmån för 
Läkarbanken. Arrangör: Värnamo Rotaryklubb.

Auditorium kl.19.00  Pianostudenter från Norges musik-
högskola hyllar Beethoven. Konserten framförs på flygel för 
Gummifabriken, designad av Mats Theselius 2019. 
Arrangör: Värnamo kulturförvaltning

17 januari

VERNISSAGE HALL MEDIAS FOTOGRAFER

Blickfånget kl.15.00  ”Livet utanför 50-skyltarna - en 
fotoutställning bortom kosläpp och röda stugor”. 
Visas t o m 1 mars.
Arrangör: Värnamo Kulturförvaltning

15 januari
FÖRELÄSNING MED JESPER CARON- KOLL PÅ LIVET

Auditorium kl.18.30  Över 150 000 svenskar har sett Jes-
per Carons bejublade föreläsningar. Senaste föreläsningen 
om Humörträning drog fulla hus runt om i landet. Nu är det 
dags för en ny spännande föreläsning. Arrangör: Magnet 
Event Går endast att köpa via nätet!



26 januari

BARNTEATER POLARÖRNEN 

Livesal kl.15.00  Teateri presenterar Polarörnen, en 
äventyrshistoria om vänskap och modet att våga tänka 
annorlunda. Arrangör: Riksteatern Gislaved Värnamo 
och Värnamo kulturförvaltning.

januari28
CAROLINE WENNERGREN & ALHAMBRAVARIETÉN

Auditorium kl.19.00  Caroline Wennergren och  
Alhambravarietén bjuder på ett program som innehåller en unik 
blandning av sång, musik och variténummer. 
Arrangör: Riksteatern Gislaved Värnamo

SMÅLIT 2020
Stadsbibliotek kl.12.30 Smålands Litteraturfestival 
Dagsprogram Stadsbiblioteket från kl. 12.30 (fri entré). 
Med bl a Anna Bennich, Athena Farrokhzad. Kvällsprogram 
Auditoriet kl. 18.00 (biljetter) Scensamtal med Vigdis Hjorth, 
Karin Smirnoff och Åke Edwardson. Fullständigt program på 
smalit.se Arrangör: SmåLit, genom Värnamo kommun

7 februari
BARNTEATER-VART TOG MIN IGLOO VÄGEN?
Livesal kl.13.00 & 15.00  En föreställning om klimat-
förändringar, ett magiskt arktiskt äventyr med 
Boulevardteatern.  
Arrangör: Värnamo Kulturförvaltning & Riksteatern  
Gislaved Värnamo. 

10 februari



ALLT SOM HÄNDER  
I STADSBIBLIOTEKET  
FÖR BARN & UNGA

BIBLIOTEK



14/1 Öppen sagostund.  
Kl.10.00 Eldrummet.

17/1 Familjefredag: Ambulanssagor. 
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

20/1 Imse Vimse kl.10.30 Eldrummet. 
För att se hela Imse Vimse programmet besök: 
gummifabriken.nu

20/1 Tummetott kl.9.30 Eldrummet 
För att se hela Tummetott programmet besök:
gummifabriken.nu

21/2 Bokslukarna tema Harry Potter. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet

28/1 Öppen sagostund. 
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

31/1 Familjefredag Dockteater. 
Kl.10.00 & 11.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

7/2 SmåLit: Bland drakar och dragqueens sagostund
kl.15.00 biblioteket
Anmälan krävs: monica.falk@varnamo.se

13/3

Bioklubben. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet 
Drop in

10/3 Öppen sagostund.  
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

13/3

Sagostund med TAKK.  
Kl. 9.00 & 10.00 Eldrummet.  
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

27/3

Bokslukarna. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet 
Drop in

24/3 Öppen sagostund : Earth hour. 
Kl. 10.00 Eldrummet.  
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

27/3

Familjefredag: Dansteater. 
Kl. 13.00 & 15.00 i Eldrummet 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

3/4 Bioklubben. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet 
Drop in

7/4 Öppen sagostund.  
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

8/4 Konstlabb: Illustrationer.  
Kl. 11.00 i Blickfånget & Biblioteket.  
cecilia.gustavsson@varnamo.se

Psst!  
Läs mer om evenemangen  

på gummifabriken.nu

24/4 Familjefredag: Berättarteater Fabelstunden. 
Kl. 14.00 & 15.00 i Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se28/2

Familjefredag: Robotorna tar över. 
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

12/5 Bokslukarna. Kl.16.00 i Ungdomsrummet.
Drop in

25/2 Öppen sagostund.  
Kl.10.00 Eldrummet. 
Anmälan krävs: jenny.werneskog@varnamo.se

14/2 Magikaos på biblioteket. 
Kl.15.00 i biblioteket och Teknikcenter 
Biljettköp via gummifabriken.nu 

7/3 Bokslukarna. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet 
Drop in

28/2

7/4 Bokslukarna.
Kl. 16.00 Ungdomsrummet
Drop in

Bioklubben. 
Kl.16.00 Ungdomsrummet 
Drop in



ALLT SOM HÄNDER  
I STADSBIBLIOTEKET  
FÖR VUXNA

14/1 Filmpremiär: Människorna och fabriken. Dokumentärfilm 
om Gummifabriken kl.18.00 Gislowsalen.

22/1 Kvällsbokcirkel. 
KL.18.00 Stadsbiblioteket

28/1 Talbokcirkel.”För vuxna med synnedsättning”.
Kl.14.00 Eldrummet

28/1 Låna en påse hälsa! 
Kl.12.15 Eldrummet 

29/1 Kulturquiz. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

30/1 Samtal med Kultur & Näringsliv 
Kl.19.00 Stadsbiblioteket

6/2 Lux verba. 
Kl.18.30 Stadsbiblioteket

7/2 Lunchlyrik tema Ensamhet: Edith Södergran och Solja 
Krapu. Kl.12.30 Eldrummet

25/2 Talbokcirkel.”För vuxna med synnedsättning”.
Kl.14.00 Eldrummet 

25/2 Jönköpings regementes historia och  
soldatforskning. Kl.18.00 Biblioteksscenen. 

26/2 Kvällsbokcirkel.
Kl.18.00 Stadsbiblioteket. 

27/2 Värnamo Visgrupp.
Kl.18.00 Eldrummet 

28/2 Lunchlyrik: Karin Boye. 
Kl.12.30 Eldrummet 

10/3 Samtal om en het potatis.
Kl.18.00 Biblioteksscenen

11/3 Poetry Slam SM-deltävling. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

16/3 Låna en påse hälsa! 
Kl.16.00 Eldrummet 

19/3 Interkulturell kommunikation. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

13/2 Framtidens tillverkning: 3D-printing. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

14/2 Lunchlyrik: Hjalmar Gullberg.
Kl.12.30 Eldrummet 

21/2 Lunchlyrik: Bo Setterlind.
Kl.12.30 Eldrummet 

20/2 Lux verba. 
Kl.18.30 Stadsbiblioteket 

28/1 Vernissage och filmpremiär: Kulturarv Värnamo stad. 
Kl.18.00 Kulturarvsnoden

18/2 Föreläsning: Kulturarv Värnamo stad. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

2/3 Föreläsning: Thure Sällberg. 
Kl.18.00 Biblioteksscenen

20/3 Rocka sockarna med Glädjekällan.
Kl.10.00 Biblioteksscenen

5/3 Lux verba.  
Kl 18.30 Stadsbiblioteket

BIBLIOTEK



24/3 Musikmeditation. Kl.18.00 Eldrummet
Anmälan krävs: kultur@varnamo.se

24/3 Talbokcirkel. ”För vuxna med synnedsättning”
Kl.14.00 Eldrummet

25/3 Musikmeditation. Kl. 09.00 Eldrummet 
Anmälan krävs: kultur@varnamo.se

26/3 Mysteriet Stephen King-föreläsning om Stephen King 
med Hans-Åke Lilja. Kl.19.00 Biblioteksscenen 

23/4 Världsbokdagen 2020: Bokfrukost.
Kl.09.00 Stadsbiblioteket

28/4 Talbokcirkel.”För vuxna med synnedsättning”
Kl.14.00 Eldrummet

29/4 Kulturquiz.
Kl.18.00 Biblioteksscenen

4/5 Författarbesök Ingmar Karlsson.
Kl.18.00 Biblioteksscenen

6/5 Kvällsbokcirkel.
Kl.18.00 Stadsbiblioteket

13/5 Peter Sjölund dna-forskare.
Kl.18.00 Biblioteksscenen

13/6 Ljungby berättarfestival goes Värnamo  
Stadsbiblioteket. 
11-14/6
Tider och program presenteras under våren.

Uppdaterat program med alla 
kulturförvaltningens evenemang 
och aktiviteter hitttar du på:  
varnamo.se/uppleva-och-gora/evenemang 

31/3 Värnamo stad - fotografier från förr.
Kl.18.00 Stadsbiblioteket

1/4 Kvällsbokcirkel.
Kl.18.00 Stadsbiblioteket

2/4 Rädda klimatet - bygg trähus.
Kl.18.00 Stadsbiblioteket



22 februari
STOLTHET OCH FÖRDOM
Auditorium kl.19.00  Tillsammans med 5 manliga skå-
despelare utforskar regissören Anna Sjövall det kvinnliga 
rummet utifrån Jane Austens klassiska roman. Arrangör: 
Riksteatern Gislaved Värnamo

Auditorium kl.18.00  En kväll med Tommy Körberg där 
det blir ett axplock från hans långa musikaliska karriär, 
blandat med Tommys omisskännliga humor. 
Arrangör: hitnöje

16 februari
EXTRAFÖRESTÄLLNING 
EN KVÄLL MED TOMMY KÖRBERG

Auditorium kl.19.00  I en tid där dieter och  
viktminskningsmetoder får stort utrymme jobbar Lovisa 
med livsstilsförändringar som fungerar i ett livslångt per-
spektiv. Arrangör: Värnamo Hälsocenter

19 februari
BLI HÄLSOKLOK MED ”LOFSAN”

Auditorium kl.19.00  Marinens Musikkår från  
Karlskrona har anor sedan 1680-talet och har  
verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag en 
av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer.
Arrangör: Försvarsmakten/Marinens Musikkår

13 februari
KONSERT MED MARINENS MUSIKKÅR 



29 februari

NÖJESKARAMELLER PÅ TURNÉ 
Auditorium kl.19.00  I våras rev buskisshowen  
Nöjeskarameller ner folkets jubel och skratten formligen 
haglade när de snirklade sig runt på sin turné genom 
Sverige. Våren 2020 är gänget tillbaka i en stad nära dig. 
Arrangör: 2Entertain

23 februari

BAMSE OCH LOVA

Auditorium kl.14.00  Att BAMSE och Häxans dotter Lova 
tycker om sång och dans är ingen hemlighet och de vill gärna 
att alla är med! Tillsammans med publiken bjuds det på kända 
barnsånger och rörelser för hela kroppen.Arrangör: Bamse 
Production AB

1mars

IGELKOTTEN OCH MULLVADEN
Livesal kl.15.00   
Dockteater efter boken med samma namn av Anna Höglund 
& Gunnar Lundkvist. Arrangör: Riksteatern Gislaved Värnamo 
och Värnamo kulturförvaltning

FÖR MER UTFÖRLIGT 
OCH AKTUELLT

 PROGRAM

WWW.GUMMIFABRIKEN.NU





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, li-

vescen, bankettmiddagar, konferenser och andra arrangemang. 

 

Pausservering och föreställningsmenyer
Vid konserter och föreställningar finns möjlighet att boka evenemangsmenyer 

och pausservering. Utbudet kan variera i säsong och typ av evenemang. Paus-

servering 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 



PETTSON & FINDUS ”RÄVJAKT”

Auditorium kl.18.00  Familjeföreställning baserad på 
Sven Nordqvists bok. Garanterat kul för hela familjen! 
Arrangör: Mycke Nöje i Sverige AB

5 mars

6 mars
JOBBGPS 

Gummifabriken kl.10.00 Södra Sveriges största jobb- 
och utbildningsmässa. Kom och träffa upp emot 100 
arbetsgivare och utbildningsaktörer. Det bjuds på 
intressanta föredrag och priserna, Årets Yrkesinspiratör 
och Årets Möjliggörare delas ut. Arrangör: Arbetsförmed-
lingen, Teknikcollege och Värnamo Näringsliv

7mars
VERNISSAGE - ANNA ILEBY

Blickfånget kl.13.00  Vernissage för konstnären 
Anna Ilebys utställning Efteråt är det försent. 
Visas t o m 19 april.

Psst!
Du hittar alla evenemang  

uppdaterade på  
gummifabriken.nu  

 
HÅLL DIG UPPDATERAD! 
Följ oss på sociala medier 

@gummifabriken  



KULTURSKOLANS KLAVIATURFEST

Livesal kl.18.00  Kulturskolans piano- och keyboardelever 
bjuder på en festlig konsert med blandad repertoar. 
Arrangör: Värnamo Kulturskola

12 mars
40.000 MÖJLIGHETER

Auditorium kl.11.30   En inspirationsdag med fokus på 
möjligheter, trender och influenser. Inspirationsdagen 
startar med en nätverkslunch och därefter bjuds det på 
inspirerande seminarier Arrangör: Värnamo Näringsliv, 
Swedbank Värnamo och Värnamo kommun

12 mars

17 mars
DANSFÖRESTÄLLNINGEN SKIRTPOWER

Livesal kl.18.30  DANSKOMPANIET SPINN är ett pro-
fessionellt danskompani med bas i Göteborg. Vi brinner för 
danskonsten och för att utmana stereotyper kring vad dans 
är och kan vara. Arrangör: Värnamo Kulturskola

NORDMAN

Auditorium kl.19.30  Nordman är tillbaka! 
I år firar de 25 år med albumet ”Tänk om” som  
släpptes i oktober. I vår väntar en omfattande Sverige-
turné med konserter där Mats och Håkan berättar sin 
händelserika historia varvat med deras musik. Arrangör: 
HitNöje

19 mars



MUSIKCAFÉSERIEN 
VÅREN 2020



10 maj

MUSIKCAFÉ - LISE & GERTRUD
Auditorium kl.16.00 Succéduo som tolkar hits - från 
Beatles till Vreeswijk.

5 april

MUSIKCAFÉ - JÖNKÖPINGS SINFONIETTAS 
SALONGSORKESTER
Auditorium kl.16.00 Upplev en musikalisk skatt som rör sig i 
gränslandet mellan klassisk musik och populärmusik.

MUSIKCAFÉ - ANNA PAULINE

Auditorium kl.16.00  Svängande, hjärtlig musik och 
starka melodier som framförs med humor och med glimten 
i ögat. Det är vad som kännetecknar jazzsångerskan 
Anna Pauline och gitarristen Elias Källvik när de uppträder 
tillsammans. 

9 februari

MUSIKCAFÉ - BEATBOWS MATS YILBAR 
NORGREN & SVANTE HENRYSON 
Auditorium kl.16.00  Beatbows gifter ihop fjäderlätta 
cellostråk med blytunga beatboxbeats. 

8 mars

Arrangör: Kulturförvaltningen i samarbete med Smålands Musik och Teater, Musikkåren Lyran,  
Värnamo Kammarkör & Kulturskolan

MUSIKCAFÉSERIEN
Köp vårabonnemang! 

Fyra konserter för  
endast 390 kronor. 

 
Finns att köpa via 

gummifabrikens  
biljettsida



BIOGRAF
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.

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, u
fjärran skapar kreativa möten. En plats fylld av inspiration, kreat

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 Biograf 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 
välkomponerade rätter med lokalproducerade råvaror för både stora 
och små sällskap. Madame har även lunchservering, cafédel och 

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.

Kultur & nöje

EN KREATIV MÖTES



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

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!

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



HAMPUS NESSVOLD- TA DET SOM EN MAN
Auditorium kl.19.30 En föreställning som utmärkt sig för att 
lämna ett bestående avtryck och som hyllats flera gånger 
om av media. Den 28:e mars kommer Hampus till sin hem-
stad Värnamo! Arrangör: Kahlo 

mars28
OM ATT VÅGA FLYGA -  
av och med Maria Lundqvist
Auditorium kl.19.00  Ett piano, en kvinna, en kropp och tusen 
möjligheter ...Kanske kommer Sally på besök...
Och visst kan jag tänka mig att dela scen med min  
älskade! Arrangör: Audere Vivere AB

27 mars

24
Auditorium kl.19.00  Häng med på en vindlande tur runt  
Småland, fylld av musik, nerver och skratt. I Jakten på kärleken. 
Arrangör: Riksteatern Gislaved Värnamo 

KÄRLEK I SMÅLAND

mars
TORSSON

Livesal kl.19.00 Premiär i Värnamo för Torsson, ”Det 
fjärde bästa bandet i Lund”. Missa inte! 
Arrangör: Rim & Reson 

20 mars



7april
SKUGGTEATER AMALIA OCH  
MÅNSKUGGORNA
Livesal kl.10.00 & 14.00 Ett spännande skuggspel om jäm-
vikten i naturen, solljus och molnregn, Vintergatan och alla 
regnbågens färger. För barn från 2 år. Arrangör: Värnamo 
Kulturförvaltning och Riksteatern Gislaved Värnamo

MAN FÅR VÄL STÄLLA UPP

Auditorium kl.19.00  I centrum av det lilla samhället finns en 
bygdegård där alla samlas.Idrottsklubben, Kennelklubben, 
Kyrkans barntimme, Unga Örnar, Motorcykelklubben och så 
förstås Hembygdsföreningen Arrangör: Riksteatern Gislaved 
Värnamo. 

6 april2
Auditorium kl.19.00  Scenisk konsert med esteteleverna på 
Finnvedens gymnasium. En inspirerande show med estetelever-
na år 1-3 som framför ett blandat musikprogram. 
Arrangör: Finnvedens gymnasium

SCENISK KONSERT MED ESTETELEVERNA

april

17 april

Auditorium kl.19.00 Här är föreställningen som utgår från 
kärlekslåtar av alla dess slag. Kärlekslåtar som är kopplade till 
starka minnen och som haft avgörande betydelse för enskilda 
människors liv. 
Arrangör: Riksteatern Gislaved Värnamo

LOVE SONGS



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





GARDEROB 
För allas trivsel och säkerhet är ytterkläder ej tillåtna i 
Auditoriet eller Livesalen. Vi har en garderob i trapphu-
set 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. 



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 yrkesutövning och vi ersätter 
konstnärerna enligt MU-avtalet.
Utställningarna ska innehålla bredd och 
variation i uttrycksform och konstnärlig 
teknik. Man ansöker hos kulturförvalt-
ningen 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 uppbyggt av äldre press-
glaskupor 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 Audi-
toriets 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



25 april
BARNKONSERT- ”BOKSTAVSRESAN”
Auditorium kl.13.00 & 15.00  En konsert för hela 
familjen tillsammans med Kulturskolans körer, teatere-
lever och kammarorkester samt Värnamo Storband. 
Arrangör: Värnamo Kulturskola

18 april
JÖNKÖPINGS SINFONIETTA

Auditorium kl.19.00  Jönköpings Sinfonietta hyllar Rutan på 
dess femårsdag. Hela programmet för Rutans femårskalas på 
varnamo.se/rutan. Arrangör: Värnamo kommun kulturförvalt-
ning i samarbete med Plattform produktion, Vandalorum & 
Smålands Musik och Teater.

HYLLAR RUTAN- Borgaren som adelsman

24 april
VÄRNAMO NÄRINGSLIVSGALA 2020

Livesal kl.18.30  Varmt välkommen till Värnamos  
festligaste gala. En härlig kväll full av positiva möten, hyllning-
ar av pristagare, underhållning och fantastisk mat. Arrangör: 
Värnamo Näringsliv

25 april
VÄRNAMO SKIVMÄSSA 2020
Livesal kl.11.00  Skivmässan som bara växer och växer. 
I år har vi ännu mer utställare, musik, restaurang med 
fullständiga rättigheter.
Arrangör: Värnamo Skivmässa



7 maj6 maj
KULTURSKOLANS DANSFÖRESTÄLLLNINGAR
Auditorium kl.18.30 Flera hundra dansare från Kulturskolan 
framför ett dansprogram för såväl unga som gamla. En show 
med dansen i centrum.  
Arrangör: Värnamo Kulturskola. 

2 maj
FLAMINGOKVINTETTEN- 60 ÅRSJUBILÉET – 
THE FAREWELL TOUR

Auditorium kl.19.30 Välkomna till bandets  
60-årsjubileum och turné 2020 och samtidigt börjar en era 
närma sig sitt slut. Någonstans har ju vägarna en ända. Ar-
rangör: European Concerts Scandinavia

KULTURSKOLANS DANSFÖRESTÄLLLNINGAR
Auditorium kl.18.30 Flera hundra dansare från Kulturskolan 
framför ett dansprogram för såväl unga som gamla. En show 
med dansen i centrum.  
Arrangör: Värnamo Kulturskola. 

25 april
VERNISSAGE LENA LINDAHL

Blickfånget kl.13.00  Smycken och målningar av Lena 
Lindahl.
Arrangör: Värnamo Kulturförvaltning. 



juni
“1949” ESTETERNAS MUSIKAL

Auditoriet kl.19.00  “En kylig kväll i december, fylld av 
glädje, möten och oväntade händelser.”
Arrangör: Finnvedens gymnasium.

225 maj
UNG SCEN MED ÅRETS STIPENDIATER

Auditoriet kl.19.00 Årligen delas det ut stipendier till 
ungdomar som nått musikalisk, konstnärlig och teknisk 
mognad genom Värnamo Kulturskola. Arrangör:  
Värnamo Kulturförvaltning, Värnamo Kulturskola

FÖR MER UTFÖRLIGT 
OCH AKTUELLT

 PROGRAM

WWW.GUMMIFABRIKEN.NU15 juni
VÄRLDSPREMIÄR FÖR FILMEN BEKÄNNELSEN
Biograf kl.15.00 & 19.00  Världspremiär för filmen 
”Bekännelsen”, en dokumentär om prästen Leif Skjetne 
som sålde allt och flyttade till Marocko. Filmarna Tomas 
Blideman och Alex Bolevin medverkar. Kl.15.00 är det en 
extravisning och kl.19.00 är det Premiärvisning.



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        07.30 – 17.00

Lördag                        10.00 – 15.00

Söndag                       Stängt

BIBLIOTEK
Måndag – Torsdag       08.00 – 21.00
Självservice mellan 08.00 -10.00 samt 19.00 - 21.00

Fredag                        08.00 – 18.00
Självservice mellan kl 08.00 -10.00 

Lördag                        11.00 – 15.00

Söndag                       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. 

BIOGRAF
Öppnar 45 min innan första föreställning, 

se filmstaden.se.



Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo. Information och biljetter: 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


