Nyhetsbrev, september, 2019

Runt knuten #3
Hösten närmar sig, men minnena från den fantastiska sommaren i Eksjö
hänger kvar. Det växlande vädret har tillåtit både sjödopp, shopping,
konserter, museibesök, glasspauser, vandring i de småländska skogarna
och mycket annat. Nu ser vi fram emot marknader, kulturevenemang,
föreläsningar och höstmys på flera platser runt om i kommunen!

Vad som händer runt knuten håller du enklast koll på genom att besöka
www.visiteksjo.se. På webbplatsen samlas evenemang, upplevelser och tips
om det mesta som har med platsen Eksjö att göra.

Du som anordnar evenemang (för allmänheten) kan få information
publicerad på visiteksjo.se helt gratis! Använd det här formuläret. En välfylld
kalender skapar attraktion – en attraktion som är viktig för att männsikor ska
välja att flytta till, bo och verka i Eksjö!

Aktuellt

Eksjö marknad
DEN 11 SEPTEMBER infaller den årliga höstmarknaden i Eksjö stad.
Marknaden sträcker sig från Järnvägsparken längs med Södra Storgatan
och ner till Stora torget. Knallarna finns på plats från klockan 9.00 till cirka
klockan 18.00.

Klimatveckan 2019
ÅRETS TEMA för Klimatveckan är "Meny för kropp och klimat".
Klimatveckans närmare 30 aktiviteter runt om i hela Jönköpings län

möjliggörs av långt över 100 arrangörer! Läs mer mer om aktiviteterna i
Eksjö kommun.

Evenemang

Kulturarvsdagen 2019 den 8 september
EVENEMANG Kulturarvsdagen på Bruzaholms Bruksmuseum bjuder på
musikunderhållning med elever från Kulturskolan, kulturvandring i bruksmiljön
och öppna utställningar. Läs mer... Även Kristallen i Bruzaholm har
aktiviteter under dagen. Läs mer om Kristallen...

Falsk konst  föreläsningar på Eksjö museum
EVENEMANG För dig som vill veta mer om förfalskningar ges två
intressanta föreläsningar i höst. Den 11 september: Görel Cavalli
Björkman, en av Sveriges främsta specialister på äldre måleri, reder ut olika
förhållningssätt till vad som är falskt eller äkta i konsten, vilka metoder man
kan använda och hur man sett på frågan under olika epoker. Läs mer... Den
25 september: Jönköpingssamlingen är en av de största samlingarna av
förfalskad konst i Sverige. I denna föreläsning gör CarlJohan Svensson
nedslag bland några av samlingens mest intressanta verk. Läs mer...

Bonnadagen den 28 september
EVENEMANG Stora torget i Eksjö förvandlas till en skördemarknad med
massor av aktiviteter för både stora och små. Testa på halmhoppning,
klappa kossorna, prova på att åka traktor eller rida ponny. Läs mer...

Smått & gott
Bebyggelseantikvarien och Instagramprofilen Rävjägarn, Gustav
Bergström, besöker Eksjö Stadshotell och berättar om bebyggelse,
bevarande och kulturarv under rubriken ”Värna det vackra  Vikten av att
bevara". Eksjö Stadshotell, 17 september, klockan 18.00.

Sanna Nielsens show Mitt Sanna jag kommer till Eksjö. Kvällen bjuder på
internationella influenser och mängder med hits av Sannas musikaliska

förebilder, så som Fleetwood Mac, Michael Jackson, Gladys Knight, Celine
Dion, Diana Ross och många fler. Naturligtvis kommer även Sannas största
hits och hennes egen historia att fläta samman upplevelsen. Olsbergs
Arena, 27 september, klockan 19.00.

Eksjö kulturfestival är en vecka fullproppad med kulturaktiviteter som
anordnas runt om i kommunen. Föreningar, organisationer och andra
kulturintresserade visar på olika sätt upp sina verksamheter med start den
25 oktober. Läs mer om festivalen.
Möt hösten med vandring på Höglandsleden. Leden är
en del av Smålandsleden och sträcker sig genom hela
höglandet i olika etapper. Vandringsleden är markerad
med orange färg och skyltad med en fyrkantig blå skylt
med två vandrare i mitten. I Eksjö kommun sträcker sig
leden mellan Lövhult i väst till Mariannelund i öst.

Kontakt
Eksjö Tourist Center
Österlånggatan 31, Eksjö
0381361 70 | turism@eksjo.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

