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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 föreläsningar, utbildning-
ar, 3D-café, musikcafé, kompetensakademi, företagsfabrik, 
teknikcenter, möten och konferenser med mera.

HÖSTEN
2018

PETTER

MADAME BRASSERIE & CAFÉ
AFTER WORK SISTA FREDAGEN I VARJE MÅNAD

FRUKOSTBUFFÉ VARJE FREDAG & 
BRUNCH VARJE LÖRDAG

LENNIE NORMAN
SIW MALMKVIST & ANN-LOUISE HANSON 

SHIRIN

Håll dig uppdaferad följ 
oss på sociala medier! 
Tagga ditt inlägg med 

#gummifabrikenvmo



19 24

28

augusti augusti

augusti

INVIGNING RECHARGE CHANDELIER AFTER WORK

GNOSJÖANDAN - Företagande som livsstil

Auditoriet kl.13.00  Invigning av David Svens-
sons konstnärliga gestaltning i foajén utanför 
Auditoriet. Finissage för utställningen ”Another 
story” i blickfånget.

Madame Brasserie & Café kl.16.00  Välkom-
men till vår härliga after work.

Stadsbiblioteket kl.18.00 Christer Nordmark 
föreläser om sin bok Gnosjöandan. 
Samarrangör: Värnamo Näringsliv AB

30 31

25 31 1

augusti augusti

augusti augusti september

VERNISSAGE KULTURARV FRYELE AFTER WORK

VERNISSAGE JUCIVALDO TAVARES INVIGNING SKULPTUREN CORPUS ANTIKRUNDAN

Stadsbiblioteket kl.18.00 Fryele hembygdsför-
ening ställer ut i kulturarvsnoden i samarbete 
med Fryele skola. Utställningen håller på till den  
28 februari. Samarrangör: Länsmuseet

Madame Brasserie & Café kl.16.00 Lagom till 
sommaren 2018 släpper JONAS GALLNEBY 
sitt nya soloprojekt. Den officiella releasefes-
ten äger rum på Gummifabriken & Madame 
Brasserie.

Blickfånget kl.11.00  Vernissage för utställning 
med Jucivaldo Tavares

Rondellen vid järnvägsplan kl.15.00 Invigning 
av Carl Rickard Söderströms skulptur Corpus 
som är en länk till Gummifabriken.

Entré kl.12.00 Experter reser runt i landet och 
möter människor som vill få sina antika föremål 
värderade.



2 september
DANSFÖRESTÄLLNING MED FRAMEWORK
Auditoriet kl.20.00 #SLUTSPURTEN - en dans-
föreställning om val. Möt 6 unga dansare som 
utforskar sina olika valmöjligheter. En föreställ-
ning om att våga göra sin röst hörd.

NIKLAS LINDKVIST
Livesal kl.19.00 ”Sånger om ensamhet och 
längtan”

2 september

THOMAS LUNDELL & FKPG

Livesal kl.18.00 Gnosjösonen Thomas Lundell 
är en independent singer/songwriter vars låtar 
har streamats närmare fem miljoner gånger från 
världens alla hörn. 

2 september

2 2september september
GRILLA MED LANDSLAGET JOHN-HENRY
Entrétorget kl.12.00 - 15.00 Nu kan du få 
grilltips av självaste landslaget i BBQ på 
Madame Brasserie & Café. Peter G Nilsson 
och Henrik Stensvad kör grillskola med
professionella tips om kol och gasol, rök och 
rör, marinad och rub mm.

Livesal kl.13.00  John-Henry har något unikt 
ni inte hittar hos någon annan underhållare, 
han har nämligen skapat mycket av material-
et i hans show själv och blandat in klassiska 
element av trolleri.

2 september
SHIRIN
Auditoriet kl.16.00 Shirin är tjejen med egyp-
tiskt påbrå som föddes i Berlin 1995. 
Shirin har en röst som blivit hyllad av artisten 
Sia på Twitter med orden ”INCREDIBLE SING-
ING YOU!!”. 

11 septemberseptember
INVIGNINGSKONSERT SINFONIETTAHEMSLÖJDENS DAG - LAPPA & LAGA
Auditoriet kl.19.00 Beethovens poetiska Pianokonsert 
nr 4 och hjältesymfonin Eroica

Stadsbibloiteket kl.11.00 Ta med dina trasiga klädes-
plagg och få hjälp med att laga dem



FOTBOLLSSAMTAL MED ERIK NIVA
Auditrotiet kl.18.00  Fotbollsjournalisten och 
författaren Erik Niva i samtal med Lars Alkner. 
Samarrangör: IFK Värnamo, Vandalorum

20september

16 18september september
JORD FÖRELÄSNING MARTIN EMTENÄS
Auditoriet kl.18.00 Relationsdrama om förvänt-
ningar, sårade känslor och ett livsverk som fallit 
i träda

Auditoriet kl.18.00 TV-profilen Martin Emtenäs 
håller föreläsning med anledning av klimatveck-
an.

93 septemberseptember
MARIE BERGMAN & LASSE ENGLUNDGUMMIFABRIKEN - ETT HUS MED HISTORIA
Auditoriet kl.16.00 Maries egna sånger från 
hela karriären framförs i uppdaterade versioner 
och med hennes omtalade groove. Duon låter 
stort, fräckt, hett och innerligt tillsammans.

Biblioteket kl.14.00 Kom och ta del av Gum-
mifabrikens historia. Första måndagen varje 
månad kl.14.00 i Stadsbiblioteket 
(OBS! 1oktober är i Sedasalen)

LÄSA RÖRA

AFTER WORK LEVI PARHAM – ”It’s all good in tulsa sound”

Biblioteket kl.14.00 och15.00
En poeteisk rörelsetolkning, fritt ur boken ”Tänk 
om” av Lena Sjöberg.

Madame Brasserie & Café kl.16.00  
Välkommen till vår härliga after work.

Livesal kl.20.00 Levi Parham och musiker från 
Tulsa med Tulsa traditionen levererar helkväll på 
terminens första gig

21

28 29

september

september september



20 oktober

 
Auditoriet kl.10.00 -14.00 Skivmässan som bara 
växer och växer. I år har vi ännu mer utställare, musik, 
restaurang med fullständiga rättigheter.

13

13

oktober

oktober

VERNISSAGE - FREDRIK LINDBERG VÄRNAMO SKIVMÄSSA

MUSIKTEATER OM GUMMIFABRIKENS HISTORIA

Blickfånget kl.11.00  Fredrik Lindberg är uppvuxen i 
en liten by i inre Västerbotten och hämtar en stor del 
av sin bildvärld från dessa trakter. Hans berättande 
målningar befinner sig i en blå/grå färgskala, som 
lätt kan föra tankarna till den blå timmen

Auditoriet kl.15.00 och 18.00 Musikteater om 
Gummifabrikens historia med SeniorProfilerna 
och Kulturskolan.

KERSTIN JANSSON MED VÄNNER
Auditoriet kl.16.00 Från det dansanta, vilda till 
det innerliga, meditativa. I detta mångfacette-
rade program möter vi Jönköpings Sinfoniettas 
pianist Kerstin Jansson tillsammans med orkes-
terns nyanställda konsertmästare Vivien Jeffery.

7 oktober

SIW MALMKVIST & ANN-LOUISE HANSON 
Auditoriet kl.15:00 Turnén kommer genomföras 
i Barbros anda och hon kommer att bli hyllad 
och ihågkommen i showen.

3 oktober
LÖGNEN
Auditoriet kl.19.00  En komedi om otrohet i 
goda vänners lag. Paul och Alice har bjudit in 
sina vänner Michel och Laurence på middag. 
Alice berättar för Paul att hon sett Michel kyssa 
en annan kvinna på stan.

1 oktober

24 oktober
FÖRFATTARBESÖK FATIMA BREMMER
Stadsbiblioteket kl.18.00 ”Ett jävla solsken” 
Fatima Bremmer talar om sin bok som fick 
Augustpriset 2017 för årets bästa svenska fack-
bok och handlar om journalisten Ester Blenda 
Nordström.

24 oktober
PETTER - SÅ BLEV JAG ARTIST
Auditoriet kl.18.30  Petter Askergren är inte bara en 
av våra mest framgångsrika artister, han är dessutom 
både författare, föreläsare och en hyllad företagare. 



31 10oktober november
TJEJKVÄLL MED CLARA HENRY LENNIE NORMAN - GUBBVARNING LIVE!
Auditoriet kl.18.30  Tjejkväll med Clara Henry i Gum-
mifabriken för dig från årskurs åtta och uppåt.

Livesal kl.18.00  Efter att blivit hyllad av både publik 
och media så bestämde sig Lennie för att förlänga 
sin turné, så Sverige får besök av den legendariska 
komikern.

oktober november
THIS IS ROCKTOBER – Free week saturday rock n´roll INDIEN - DJUNGELBOKENS LAND
Livesal kl.21.00  Avrunda din friveckolördag 
på allra bästa sätt: ett fyrverkeri med riktigt bra 
rock n´roll på vårt gig This is Rocktober - Free 
Week Saturday Rock n´Roll

Auditoriet kl.18.00  Naturfotograf Ingmar 
Skogar berättar inlevelsefullt om Indiens många 
sidor, till ett bildspel med vackra fotografier.

27 8

26 226 1oktober novemberoktober november
MARKNADSAFTON GRISEN SOM VILLE SE VÄRLDEN FRÅN OVANAFTER WORK UTDELNING KULTURSTIPENDIER
Auditoriet kl.19.00  Marknadsafton är en liten 
pärla i Mobergs dramatik, en folkkomedi i en 
akt, som vi delat upp till två akter. Sång och mu-
sik och mycket skratt med Allan Svensson!

Livesalen kl.13.00 Känslofylld skuggsaga om 
Nöffe och hans äventyr. Nöffe har en dröm, 
han vill lära sig flyga när han blir stor, så högt 
att han kan se världen ovanifrån! Det är därför 
han en kväll bestämmer sig för att rymma.

Mdame Brasseri & Café kl.16.00  Välkommen till vår 
härliga after work. 

Auditoriet kl.18.00 Utdelning av 2018 års kultur-
stipendier till Shpresa Leshaj, Pernilla Karlsson och 
Marie Albertsson. Utdelningen följs av ett samtal med 
stipendiaterna, som även uppträder med musik och 
teater.



DEN SISTA ELDEN
Livesal kl.19.00 Plötsligt står han bara där en 
dag – Korp. En främling med grumligt förflutet 
och en hemlighet som ingen verkar kunna kom-
ma nära. Helt okänd för alla i det lilla samhället 
och på samma gång en underlig del av deras 
liv, mitt i sorgearbetet efter en tragisk bilolycka. 

5 december februari
RIGMOR GUSTAFSSON MED KVARTETT
Auditoriet kl.19.00 Jazz med guldkant.
Rigmor Gustafsson är unik på den svenska 
jazzscenen med tre album som sålt guld. Hon 
turnerar i Sverige och Europa och har mottagit 
flera utmärkelser, bl a Grammis, Kungliga Musi-
kaliska Akademiens Jazzpris och Thore Ehrling 
Stipendiet.

BILJETTFÖRSÄLJNING
Du kan boka dina biljetter direkt på www.gummifabriken.nu eller så 
är du hjärtligt välkommen till Gummifabrikens infocenter, där kan du 
köpa dina biljetter och få dem direkt. 

Infocenter har öppet 
måndag-fredag 07:30-17:00 
lördag 10:00-15:00 
söndag 11:00-15:00

Tel: 0370-305900
Besöksadress: Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo

Håll dig uppdaferad följ 
oss på sociala medier! 
Tagga ditt inlägg med 

#gummifabrikenvmo

10

23 3november december
JULSHOW NOSTALGICA SHIRLEY VALENTINE
Livesal 23/11- 5/12 En glittrig och fartfylld helkväll 
med showgruppen Grace.

Auditoriet kl.19.00 Maria Lundqvist i hjärtevärmande 
modern klassiker. Möt Shirley Valentine. Hennes barn 
har flyttat hemifrån. Hon lever i ett kärlekslöst förhållan-
de och som vanligt står hon ensam i sitt kök, lagandes 
mat, medan hon pratar med väggen. Livet blev inte 
riktigt som hon tänkt sig.

15 18november november
SÅSOM I EN SPEGEL HAZELIUS HEDIN
Auditoriet kl.19.00 Sverigepremiär för scenversionen 
av Ingmar Bergmans Oscarsvinnande Såsom i en 
spegel.

Auditoriet kl.16.00 Hazelius Hedin firar tio år på 
scenen och ger ut sitt tredje album ”Jorland”. Sång-
erna ger oss inblick i människoöden ur en annan tid. 
Texterna vidrör tro, hopp och kärlek, men även folks 
slit och strävan för en bättre tillvaro, samt emigration 
och avsked. 

I samarbete med:



Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo. Information och bokning: www.gummifabriken.nu
Följ oss på sociala medier! Tagga ditt inlägg med  #gummifabrikenvmo

En verksamhet inom Värnamo kommun
I Gummifabriken förenas historia och framtid. Det historiska  
arvet lever vidare i arkitektur, namn och konstnärlig utsmyckning. 
Samtidigt är Gummifabriken en plats där du möter framtiden i dag.

Carl Gislow startade Lindblads Gummifabrik mitt i Värnamo stad 
1927. När fabriken var som störst arbetade 900 personer med 22 olika 
nationaliteter i byggnaden.

2006 bestämde sig Trelleborg AB för att lägga ned fabriken  
och två år senare köpte Värnamo kommun den med  
visionen om att skapa en mötesplats för tillväxt.

Följ oss på sociala medier! 
Tagga ditt inlägg med 

#gummifabrikenvmo


