
Kulturhuset drivs av en medlemsstyrd kulturförening. Här sätter bara
fantasin (inte kommunpolitikerna) gränser för 
vad du kan göra. Så länge du har en bra idé som 
du själv vill genomföra kan vi lösa det mesta. Du 
behöver inte vara medlem för att delta i kulturen, 
men får som medlem rösträtt på våra möten. 
Medlemsavgift löser du i Nyfiket under våra 
öppettider. Kulturhuset är baserat på ditt och mitt 
ideella engagemang, välkommen!

Vad vill du göra?

Ett öppet och medlemsstyrt kulturhus i Jönköping

Husets öppettider
Mån-Sön: 10.00-20.00
Därefter eller innan så kommer du 
in med en tag som du plockar ut 
på kontoret. 
Kontorets öppettider
Mån-fre: 12.00 – 16.00 

Nyfiket öppettider 
Tisdagar: Folkkök 18.00-20.00
Onsdagar: Stickcafé  18.00-20.00 
Fredagar: Lunchlyrik, servering      11.00 
Lördagar: Loppiscafé  09.00-14.00
Söndagar: Folkkök  18.00-20-00
Nyfiket håller också ofta öppet vid olika 
arrangemang, samt förutom det sporadiskt 
under veckorna, ta reda på när via vår 
facebook eller hemsida!

Kontakt
Telefon: 036-190181
Loppisbokning: 036-190383 
(ons 16-19, tors 13-15)
E-post: 
info@kulturhusetjonkoping.com  
Styrelse: 
styrelsen@kulturhusetjonkoping.com 
Adress: 
Svavelsticksgränd 7-9, 553 15 Jönköping 

Håll koll på oss! 
Hemsida: www.kulturhus.nu
Facebook: Kulturhuset, Jönköping
Instagram: kulthusjkpg

Öppettider och Kontakt

Har du möjlighet att stötta oss ekonomiskt? Alla pengar går 
oavkortat till Kulturhusfonden - en insamling med syfte att en dag kunna köpa vårt 
eget hus och göra oss oberoende av politikernas nyckfullhet och tokiga upptåg. 
Skicka ditt bidrag hit:
Bankgiro: 176-4778  
Fondens hemsida: www.kulturhusfonden.wordpress.com

Medlemsavgift upp till 25 år:            50 kr/år 
Medlemsavgift över 25 år:              100 kr/år 
Tillgång till verkstäder: Medlemsavgift 
+ 100 kr/år/verkstad

Vill du bli medlem?
Medlemsavgift löser du enklast i 
kassan på Nyfiket. Välkommen!

Stötta oss!



Musiken har alltid varit en av kärnverksamheterna 
på Kulturhuset. Vi har åtta replokaler som vi hyr 
ut för längre perioder, men det finns även en öppen 
repa där du kan lira loss för 40 spänn/dag. Eller 
varför inte spela in dina toner i vår inspel-
ningsstudio? Om du vill anordna en spelning har 
vi dessutom både Insikten, Teaterbion, Nyfiket, 
Kulturvinden, Studion och Stora Salen att erbjuda, 
eller om vädret tillåter – vår fina utomhusscen!

Musiken

Du har väl inte missat vår freeshop? Den finns belägen i nedre delen av Nyfiket och är 
perfekt för dig som vill hitta ett nytt klädesplagg eller bli av med några gamla. Och du, 
allt är gratis!

Freeshopen

För alla skaparglada personer finns också ett antal verkstäder att sysselsätta sig i. 
Vi har för tillfället fem verkstäder: Keramiken, 
Snicken, Rit- och skrivverkstán och Målerian och en 
textil- och läderverkstá. Det finns även planer på att 
öppna en screentrycksverkstad och en teknik- och 
mediaverkstad. Verkstäderna har samma öppettider 
som nyfiket och kontoret - till vilka du också går för 
att lösa ut verkstadsnyckeln.

Öppna verkstäder

Smålands största loppis finns såklart hos oss! 
Varje lördag mellan 08.00 och 13.00 kan du 
fynda, eller för den delen sälja, det mesta. Vill 
du boka bord till loppisen ringer du 
036-19 03 83 på onsdagar 16.00-19.00 eller 
torsdagar 13.00-15.00.

Smålands största loppis!

Husets hjärta! På Nyfiket kan du sitta ner och chilla med en kopp kaffe eller te. 
Varje tisdag mellan 18.00 och 20.00 kan du äta dig mätt på soppa, bröd och sallad för 
tjugo spänn. Då är det nämligen Folkkök med Öppen Scen. Gratis mat för den som 
uppträder! Söndag samma tid har vi smarrig pizza för en tjuga. För dig som gillar poesi 
har vi också lunchlyrik alla fredagar i månaden 
utom den sista, läsningen börjar 12.00. Varje jul 
ställer vi även till med Gemenskap i Jul - en redig 
julfest, helt gratis för alla som vill delta! Vill du bli 
en del av den ideella gemenskapen på nyfiket? 
Håll koll på vår facebook eller hemsida efter 
öppettider och var själv med och påverka när fiket 
ska vara öppet!

Nyfiket

Varje vecka visar Folkets Bio film i vår teaterbio - en mycket uppskattad och välbesökt 
verksamhet! Dessutom ger vi utrymme åt fria teatergrupper, bland annat Vulkan-
teatern, som har haft många föreställningar hos oss genom åren. Teaterbion är också 
den perfekta lokalen för föredrag och folkbildning.

Teaterbion

En stor del av verksamheten på Kulturhuset står våra medlemsföreningar för. De är elva 
stycken och anordnar allt mellan himmel och jord! För att läsa mer om våra medlems-
föreningar eller komma i kontakt med dem för medlemskap mm. kan du besöka vår 
hemsida.

Medlemsföreningar

Kulturvinden är den perfekta lokalen för utställningar av olika slag. Med snedtak och 
flyttbara väggar kan den lätt anpassas för olika behov och önskningar. Lokalen är även 
uppskattad vid privata fester och olika dansarrangemang.

Kulturvinden


