
Mångsidig Måndag om Aspö Eko-logi 
Måndag 14 mars kl 19.15 i Stadsbiblioteket, Skövde kulturhus

Dan Sandén, VD Skövdebostäder AB, berättar om Skövdebostäders satsning på 
Aspö Eko-logi. Detta är ett bostadsområde med en ekologisk profil där samspelet 
mellan människor och natur står i fokus. Placering intill Aspö gård ger extra mervärde 
för de framtida hyresgästerna.  

100 steg från Bombay till Paris
Tisdag 15 mars kl 19.00 på Odeon, Skövde Kulturhus. 

Under Earth Hour veckan har vi valt att visa Lasse Hallströms charmiga och välgjorda 
film vilken utspelar sig i en liten by i Frankrike. Vad har nu detta med Earth Hour – mil-
jömedvetenhet - att göra, kanske vän av ordning undrar?

100 steg från Bombay till Paris är en film som handlar om mat. När vi äter, vad 
vi äter, hur vi både tillagar och serverar vår mat, och vår inställning till allt i övrigt 
som har att göra med vårt dagliga bröd. Hur medvetna är vi alla gånger om vad vi  
stoppar i oss? Tänker vi på att vi ”äter” lika mycket med ögonen som med munnen och  
smaklökarna?

Någon som är medveten om detta är Madame Mallory (Helen Mirren) som driver en 
restaurang med en stjärna i Michelinguiden. Den högst ansedda kulinariska utmär-
kelsen i världen. När en indisk familj etablerar en restaurang rakt över gatan, blir det 
både en matkontrast till hennes eget sätt att se på mat, liksom det blir en kulturkrock.

Träffa en oceanforskare! Om is, salt och pingviner.
Lördag 19 mars kl 11.00 – 12.00 och kl 14.00 – 15.00  
Balthazar Science Center

Balthazar Science Center uppmärksammar Earth Hour genom att bjuda in forskaren 
Céline Heuzé från Göteborgs Universitet. Två gånger under lördagen har du chansen 
att lyssna och ställa frågor när Céline berättar om polarhaven, havsströmmar och 
vårt klimat. Självklart testar vi även samtidigt ocean- och vattenexperiment tillsam-
mans! En spännande aktivitet om klimat, djuphaven och resor ända till Antarktis och  
Grönland.

Hitta hit!
Bathazar Science Center finns på Kavelbrovägen 2B i Skövde mycket nära Rese-
centrum.Titta in på hemsidan balthazar.nu eller ring på tel. 0500 49 87 30. Varmt 
välkomna!

Earth Hour 2016 i Skövde
Skövde kommun presenterar programmet för Earth Hour i Skövde.
Entréavgift till Balthazar, i övrigt fri entré!

Skövde kommun släcker ned Stadshuset  
lördag 19 mars kl 20.30 - 21.30.


