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MARS–APRIL
Program för barn

PROGRAM MARS–APRIL 2020
INFÖR 8 MARS – KVINNOR I FOKUS UNDER
FEMINISTVECKA I HANINGE
Inför Internationella Kvinnodagen bjuder vi in till
filmvisning, författarsamtal och konsert.

Måndag 2 mars kl. 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus. Film: Gud
finns, hennes namn är Petrunya (Nordmakedonien, 2019)
I staden Stip släpper prästen ner ett stort träkors i floden
varje januari. Hundratals män kastar sig efter korset för
att få lycka och välgång. Detta år lyckas Petrunya ta korset
före alla andra. Biblioteket bjuder på fika och vi diskuterar
filmen. Bli medlem för 20 kr på Biblioteket i Handen.
Läs mer på bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Onsdag 4 mars kl. 13:00–14:00
Författarsamtal – I händelse av min död
I tio år har journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom
dokumenterat varje fall i Sverige där en kvinna blivit dödad
av sin partner. Boken handlar om människor som förlorat
en älskad och hur samhället inte förmår höra kvinnornas
rop på hjälp. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge Kvinnojour, Haninge kultur, Biblioteket i Handen
och ABF Södertörn.

Onsdag 4 mars kl. 14:00–17:00, drop-in
Konstlab
Öppen verkstad för dig 10–14 år. Tillsammans utforskar
vi nya material och tekniker. Använd verktyg som pensel,
kamera, nål och hammare. Ingen föranmälan – kom förbi
när du vill under eftermiddagen. Inga förkunskaper krävs,
alla är välkomna. Gratis. Även 11, 18 och 25 mars samt
1, 15, 22 och 29 april. Uppehåll för lov 9 april.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 5 mars kl. 110:00–10:30
Bebi Bom Bom
Välkommen med din bebis! Vi sjunger, rimmar och ramsar
tillsammans.
Alla torsdagar till och med 14/5, med uppehåll den 9/4.
Haninge kulturhus, Bibliotekets sagohus.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 5 mars kl. 10:40–11:00
Konstvisning
I anslutning till bibliotekets rim- och ramsstund Bebi
Bom Bom, visar kulturhusets konstintendent utställningen
i konsthallen. Välkommen med eller utan baby. Ingen
föranmälan. Gratis. Även 23/4.
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 5 mars kl. 14:00–15:00
Bokcirkel med tema familj
Till den andra träffen i den fristående bokcirkeln har vi läst
”Testamente” av Nina Wähä. Biblioteket bjuder på kaffe.
Gratis. Anmälan: maria.westin@haninge.se
Biblioteket i Handen, Haninge kulturhus.
Arrangör: Biblioteket i Handen och ABF Södertörn.

Torsdag 5 mars kl. 18:30
Mats Strandberg – 30 gubbar på 45 minuter
Mats Strandberg, tidigare sportreferent i radio och TV, gör
sitt imitationsprogram ”Röster från folkhemmet, 30 gubbar
på 45 minuter”. Han imiterar Kalle Moraeus, Mark
Levengood m fl. Fri entré. Anmälan från 20/2 på Biblioteket
i Västerhaninge, 08-606 73 50. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.

Lördag 7 mars kl. 13:00
Familjelördag – Panik på playan med Teater Barbara
En hyllning till barns kompetens och klokhet. Maja och
pappa är på semester. En dag på zoo kommer Maja
bort – eller är det pappa som har försvunnit? Från 4 år.
Pris: 60 kr/biljett inkl. serviceavgift. 45 kr med scenpass.
Boka på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Lördag 7 mars kl. 12:00–16:00, drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år med en vuxen. Med hjälp
av en konstpedagog får ni skapa i spännande material efter
olika teman. Gratis. Även lördagar 14, 21 och 28 mars samt
4, 18 och 25 april. Uppehåll lördag 11 april.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 10 mars kl. 9:30–10:30, drop-in
Fingra med färg
Babymålning för småbarn under ledning av kulturhusets
konstpedagog. Välkommen med din 1- eller 2-åring! Drop-in
för hemmavarande barn. Ingen föranmälan, begränsat antal
platser. Tisdagar kl. 9.30, 10 mars, 14 april och 12 maj.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 11 mars kl. 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Musen och äpplet med
Hedmans teater
Mus längtar efter det fina röda äpplet som hänger i trädet.
De andra djuren är också väldigt sugna. Ett lustfyllt äventyr
för alla från 2 år, fritt efter Stephen Butlers bok. Fri entré,
begränsat antal platser. Boka plats med start 26 februari
på 08-606 78 99. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Onsdag 11 mars kl. 13:00
Lunchakademin – Rysshärjningarna på södra Södertörn 1719
Maria Landin, kommunantikvarie i Nynäshamn, berättar
historien om hur rysshärjningarna drabbade södra
Södertörn. Entré 50 kr, köp biljett på plats från kl. 12.30.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn och Haninge kultur.

Fredag 13 mars kl. 10:00–10:30, drop-in
Bio Tittelitut – småbarnsfilm med popcorn
Fredagar 13/3 (Astons stenar), 27/3 (Rita och krokodil)
och 24/4 (Sagan om pannkakan). Från 3 år. Drop-in för
hemmavarande barn. Grupper föranmäler på 08-606 85 98.
(Begränsat antal platser.)
Haninge kulturhus, K Blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Fredag 13 mars kl. 12:30
Lunchkonsert med Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye
i samarbete med Stallet
Konsert med Sveriges egen jiddischdrottning Louisa Lyne och
hennes band. Gruppen rör sig mellan traditionell klezmer,
modern pop och världsmusik. Akten ingår i Folk- och
världsmusikgalan i Stockholm, http://folkgalan.se Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
och Stallet – världens musik.

Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge.

Torsdag 5 mars kl. 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzkafé med Oddjob
Oddjobs fyndiga och jazzfunkiga stil, från glödhet swing till
jazzrock, har resulterat i tre Grammisar och ett prestigefyllt
franskt pris. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar
och alla med scenpass. Under 30 år 50 kronor. Jazzmeny
i caféet från kl. 18. Pausservering. Köp biljetter vid entrén
från kl. 18 eller i förväg (serviceavgift tillkommer) i kulturhusets reception, på biblioteken i Västerhaninge och
Brandbergen samt på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus.
Arrangörer: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se,
www.haningejazz.se) i samarbete med ABF Södertörn,
Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 6 mars kl. 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Panik på playan med Teater Barbara
En hyllning till barns kompetens och klokhet. Se mer info
under 7 mars. Från 4 år. Fri entré, begränsat antal platser.
Boka plats från 19 februari på skolteater@haninge.se.
Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Louisa Lyne. Foto: Sara Ljunggren.

Fredag 13 mars kl. 14:00–17:00, drop-in
Stilleben med staffli
Teckna stilleben med blyerts. Stafflierna står framme
under eftermiddagen. Alla åldrar från 4 år. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, K Blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 24 mars kl. 18:30
Filmvisning – Ferdinand Boberg
Film av Jan Bergman. Vi får följa med i Ferdinand Bobergs
fotspår till Centralposthusen i Stockholm och Malmö, NK,
Thielska galleriet m fl. och även till Italien, Spanien och
Nordafrika. 60 min. Fri entré. Kaffe serveras efter filmen.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med
Haninge kultur.

Onsdag 25 mars kl. 14:00–15:00
Samling på Språkcafé Näsan i Jordbro
Kom och fika med oss! Träffa människor i olika åldrar och
från olika länder. Vi ses sista onsdagen i varje månad,
alltså även 29 april och 27 maj. Varmt välkommen!
Jordbro kultur- och föreningshus, caféet, Hurtigs torg 1.
Arrangör: Haninge kultur och Jordbro bibliotek.

Torsdag 26 mars kl. 13:00–14:00

Panik på playan. Foto: Jose Figueroa.

Fredag 6 mars kl 9:30 och 10:45
Projekt generationsmix – liten och stor delar upplevelse!
Kultur mitt i veckan – Petras prick med Dockteatern Tittut
När Petra vaknar en morgon är det något som inte alls känns
bra. En av Petras tusen prickar är borta! En föreställning om
ensamhet och vänskap – relevant för alla åldrar. För alla från
2 år. Fri entré, begränsat antal platser. Boka med start 19
februari på mina.jarlestrom@svenskakyrkan.se. Bokningen
är bindande.
Tungelsta församlingshem.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och
Svenska kyrkan i Haninge.

Bokcirkel för föräldralediga läser ”Brun flicka drömmer”
av Jacqueline Woodson
Vi träffas och diskuterar en bok som vi har läst. Ta med din
bebis och kom. Vi bjuder på fika. Även 23 april. Anmäl till
Mirza Zjajo på 08-606 79 28 eller mirza.zjajo@haninge.se
för att reservera din bok på biblioteket i Handen. Begränsat
antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 26 mars kl. 18:00
Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft
Inspirerande föreläsning utifrån Klimatklubbens bok ”Gör
skillnad!” som kom ut i höstas. Under en timme guidas vi
genom fakta, konkreta tips och lösningar. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn och Biblioteket i Handen.

Fredag 6 mars kl. 12:30
Lunchkonsert – ”Kvinnoljud” med Vera Vinter
Artisten från Stora Lappträsk slog igenom med albumet
”Idyll”. Hennes poetiska texter bärs upp av egensinnig
vacker musik. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF
Södertörn.

Fredag 27 mars kl. 12:30
Lunchkonsert med Golbang i samarbete med Länsmusiken
och Stallet – världens musik
Följ med Golbang på resa med tunga, svängiga rytmer från
Turkiet, melodier från Iran, svenska vemodiga sånger och
glada låtar från Argentina. Konserten riktar sig till både
vuxna och barn. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn
i samarbete med Länsmusiken i Stockholm och Stallet – Världens musik.

Lördag 28 mars kl 13:00
Kulturlördag – Sagan som försvann med Pygméteatern
Vad händer om trollet, trött på att i hela sitt sagoliv beskrivas
som ond, ful och hungrig, får berätta sin version av vad som
hände dagen då de tre bockarna Bruse gick över bron? Från
3 år. Fri entré, begränsat antal platser. Boka plats från den
11/3 på 08-606 73 50. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Västerhaninge.
Vera Vinter. Foto: Anki Blomqvist.

Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 6 mars ca kl. 13:30

Lördag 28 mars kl. 13:00

Visning av den aktuella utställningen i konsthallen med
Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre – Jordpuls
Direkt efter konserten ger Sarah Guarino Florén en visning
av pågående utställning. Fri entré.
Haninge kulturhus, konsthallen.

Kulturlördag – Sillgrisslan med Långsjö teater
En föreställning om fåglar, mod och sagans magiska kraft!
Från 3 år. Fri entré, begränsat antal platser.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Haninge kultur.

KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS
T o m 5 april
JORDPULS – Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre
Konsthallen presenterar ett storskaligt videoverk där vi får följa
årstidernas växlingar och dyka ner på utvalda platser, varav flera
i Haninge. Verket kommer senare att installeras som del av ett
större offentligt verk för Haningeterrassen i form av ett permanent
videoverk och gatstenar i svart diabas. Haninge är ingen isolerad
plats, vi är sammankopplade med världen.

18 april – 24 maj
I Want to Seduce You – Louise Blad
Genom fysiska scener/rumsgestaltningar och performanceverk tar
konstnären Louise Blad med oss på en intim djupdykning i lesbisk
historia. Vi stiftar bekantskap med de miljöer och de kvinnor som
gick före, som kämpade och levde för kvinnors rätt att älska kvinnor.

PERFORMANCE-PROGRAM:
Lördag 18 april 13:00, ingen anmälan krävs!
I Want to Seduce You
Under åren 1972–1982 vände sig tusentals lesbiska till brittiska
Sappho Magazine för kontakt med andra kvinnor. Hur lät kören av
lesbiska röster under decenniet Sappho publicerades? Är det lättare
att hitta ett forum med likasinnade idag? Eller längtar du fortfarande?

Fredag 24 april 18:00–21:00
Middagsbjudningen: Dotterskap
Måltid, samtal och performance om dotterskap. Att ha en mamma.
Eller massor av förmödrar. Att göra släktskap. De mammor vi skulle
vilja ha. Middagsbjudningen knyter an till Judy Chicagos verk The
Dinner Party. Projektet startade 2011 som ett samarbete mellan
Andrea Berglund, Filippa Hanzon, Louise Blad och Maria Jennerfelt.
Pris 120 kr inkl. mat och dryck. Föranmälan och frågor:
sarah.guarino@haninge.se

PROGRAM MARS–APRIL 2020
Söndag den 29 mars kl. 13:00

Torsdag 16 april kl. 17:00

Musen och äpplet med Hedmans teater
Läs mer under 11 mars. Fri entré.
Muskö skola, Gymnastiksalen/Bygdegården.

Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Porträtt av en kvinna i brand (Frankrike, 2019)
Konstnären Marianne ska göra ett porträtt av Héloïse, en
ung kvinna som just lämnat klostret och ska giftas bort.
Mellan de två kvinnorna växer en intimitet och attraktion
fram. Efter filmen bjuder biblioteket på fika och vi diskuterar
filmen. Bli medlem för 20 kr på Biblioteket i Handen. Mer
information på bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet.

Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Muskö Kulturförening
och Haninge kultur.

Måndag 30 mars kl. 18:00
Ny finsk film: Med en mördares ansikte
(Tappajan näköinen mies, 2016)

Kärppä är en familjefar, men som privatdetektiv arbetar han
på bägge sidorna av lagen. Plötsligt befinner han sig mitt i en
rysk maktkamp. Efter filmen serveras fika. Biljetter à 30 kr
säljs i lånedisken i biblioteket i Handen fr o m 3/2.
Haninge kulturhus, auditoriet.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde
i samarbete med Haninge kultur.

Tisdag den 31 mars kl. 19:00
Bengan Janson under kepsen - en dragspelevinks
bekännelser
Bengan Janson firar 31-årsjubileum som scenartist med
en egen show. Biljetter 200 kr ordinarie. Medlemmar
med scenpass 150 kr. Köp på tickster.com
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 2 april kl. 14:00–15:00
Bokcirkel med tema familj
Till den tredje träffen i den fristående bokcirkeln har vi
läst ”Släkte” av Torbjörn Flygt. Biblioteket bjuder på kaffe.
Gratis. Anmälan: maria.westin@haninge.se
Biblioteket i Handen, Haninge kulturhus.

Porträtt av en kvinna i brand. Foto: Folkets bio.

Torsdag 16 april kl. 18:30
Nina Wähä – Testamente
Nina Wähä berättar om sin roman ”Testamente” som
hyllats av kritiker och nominerades till Augustpriset 2019.
Biljetter à 60 kr bokas och betalas med start 2 april på
Biblioteket i Västerhaninge, 08-606 73 50. Kontant
betalning eller Swish. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.
Arrangörer: Haninge kultur i samarbete med ABF Södertörn,
Bibliotekets Vänner i Västerhaninge och Biblioteket i Västerhaninge.

Arrangör: Biblioteket i Handen och ABF Södertörn.

Torsdag 2 april kl. 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzkafé med Magnus Lindgren och
Mathias Algotsson Trio
Pianisten Mathias Algotsson har sällskap av Magnus
Lindgren, en av svensk jazz klarast lysande stjärnor på
tenorsax, klarinett och flöjt. I bandet spelar även Martin
Höpers och Chris Montgomery. Pris: 200 kr, 150 kr för
jazzklubbsmedlemmar och alla med scenpass. Under
30 år 50 kronor. Jazzmeny i caféet från kl. 18.
Pausservering. Köp biljetter vid entrén från kl. 18
eller i förväg (serviceavgift tillkommer) i kulturhusets
reception, på biblioteken i Västerhaninge och
Brandbergen samt på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus.
Arrangörer: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se,
www.haningejazz.se) i samarbete med ABF Södertörn,
Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 3 april kl. 12:30
Lunchkonsert i Jordbro med Trio Katastrofa i samarbete
med Stallet
Vild balkanmusik och tunga polskor. Trio Katastrofa
blandar musik i en galen mix som de kallar Skandi-Balkan
Folk-Punk. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 1, Jordbro C.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
i samarbete med Stallet – Världens musik.

Fredag 17 april kl. 12:30
Lunchkonsert med Jan Hammarlund under
Regnbågsveckan i Haninge
Jan har kultstatus som föregångare inom proggmusiken och
gayrörelsen i Sverige. I sitt program ”Levande döda poeter”
vill han företräda alla de poeter som inte längre är i livet.
Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening
och Musikcentrum Öst.

Fredag 17 april kl. 13:30
Regnbågsbaluns
Vi avslutar Regnbågsveckan med stort Regnbågsbaluns.
Det blir pyssel, disco och regnbågar till max! För 9–13 år.
Ingen anmälan behövs. Begränsat med platser.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Lördag den 18 april kl. 12:00–17:00
Vernissage Louise Blad – I Want to Seduce You
Invigning med performance kl 13:00. Läs mer om utställningen under rubriken Haninge konsthall.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 18 april kl. 14:30–17:00
Invigning av nytt konstverk – Festplats för Träskafton
av Ingela Ihrman
Vid Vegas pendeltågsstation finns en yta som påminner om
skogsmark. Mitt i reser sig ett fjälltäckt trätorn och två vita
jättemaränger. Detta är en festplats för firandet av högtiden
Träskafton! Picknick från kl. 14:30. Invigningsceremoni av
Hägerstens Botaniska Trädgård kl. 15:00.
Vega torg, vid pendeltågsstationen.
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 22 april kl. 15:30

Trio Katastrofa. Foto: Pressbild.

Fredag 3 april kl. 12:30
Mats Strandberg – 30 gubbar på 45 minuter
Läs mer om programmet under 5/3. Fri entré.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Fredag 3 april kl. 14:00–14:30
Bebisdisco
Extramysigt fredagsmys för alla danssugna småttingar!
Ålder: 1–2 år. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, K Blå.

Kultur mitt i veckan – eftermiddagshäng, cirkus och
workshop för alla åldrar
Hur uppstår idéer? ”Blick” är lika stora delar fysikexperiment, brainstorm och jongleringsforskning. Som final hålls
en workshop med publiken. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Torsdag 23 april kl. 13–14
Bokcirkel för föräldralediga läser ”Mellan rummen” av
Alexander Mahmoud
Vi träffas och diskuterar en bok vi har läst. Ta med din
bebis och kom. Vi bjuder på fika. Anmäl till Mirza Zjajo på
08-606 79 28 eller mirza.zjajo@haninge.se för att reservera
din bok på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Måndag 6 april, onsdag 8 april och
torsdag 9 april kl. 12:00–16:00
Öppen konstverkstad
Öppen verkstad med hantverk och konst. Kom som du
är och få introduktion till nya material och tekniker av kunniga
konstpedagoger. Helt gratis och öppet för alla åldrar!
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Kulturskolan Haninge.

Torsdag 23 april från kl. 14:30
Vi firar Världsbokdagen – med bokbingo, försäljning av
gallrade böcker och boktips
Vi säljer gallrade böcker på andra språk än svenska under
hela dagen. Kl. 14.30–16 är det Bokbingo för 10–16 år.
(K blå). Från kl. 18 är det Soppa & Surr med poesi och
uppläsningar av Haningeförfattare. Biblioteket i Handen
ger boktips för barn och vuxna.
Haninge kulturhus, K blå, caféscenen.
Arrangör: Biblioteket i Handen, Haninge kultur.

Tisdag den 14 april kl. 19:00
Domedagen – en trallvänlig talkshow med Stefan
Sundström och Martin Emtenäs
En musikalisk feelbad-talkshow med lite klimatångest men
även en känsla av hopp. En rolig och mysig kväll om bland
annat matjord och mikrober utlovas. En Riksteaterturné.
Biljett 200 kr ordinarie. Medlemmar med scenpass 150 kr.
Köp på tickster.com
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med Haninge kultur.

Lördag 25 april kl. 13:00
Familjelördag – URPREMIÄR!
Topos - en cirkusföreställning av Saloranta & de Vylder
I ”Topos” träffar vi en musiker, en cirkusartist och en
tekniker som söker obalans och utmanar gravitationen
tillsammans. Platsen Topos är en utopi, en plats som inte
finns eller en o-plats. Pris: 60 kr/biljett inkl. serviceavgift.
45 kr med scenpass. Boka biljetter på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

FÖR TREDJE ÅRET I RAD ARRANGERAS EN
REGNBÅGSVECKA I HANINGE 13–19 APRIL!
Vi slår ett slag för alla människors rätt att definiera sig
själva och sina liv, vilka de vill vara och vilka de vill älska.
Läs mer på bibliotek.haninge.se

Tisdag 14 april kl. 9:00–10:30, drop-in
Knattemorgon med tema regnbåge
Biblioteket är specialöppet för förskolor, vuxna med barn
och familjedaghem samt alla som inte börjat skolan ännu.
Kom och regnbågspyssla och få boktips på temat. Ingen
föranmälan krävs.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Tisdag 14 april kl. 16:00
Novellsalong
Bibliotekets personal läser en novell och du är välkommen
att lyssna. Varför inte ta med ett handarbete? Vi har
novellsalong varje tisdag.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Onsdag 15 april kl. 17:30–18:30
Bokcirkel – Call me by your name av André Aciman
Vi diskuterar Call me by your name av André Aciman,
boken bakom den kritikerrosade filmen med samma
namn. Reserverade exemplar kan lånas i lånedisken
på Biblioteket i Handen. Vi bjuder på fika. Gratis.
Anmäl dig till robert.karlsson@haninge.se.
Biblioteket i Handen, Haninge kulturhus.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 16 april kl. 17:00
Uppträdande av Niklas Mesaros
Niklas är en spoken-word poet som bland annat har turnerat
i Europa och USA. Med precision och humor speglar han
sig i publiken och vänder på stereotyper och fördomar.
Ingen anmälan behövs. Begränsat med platser.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Måndag 27 april kl. 18:00
Udda vänner (Saattokeikka, 2017)
Kamal drömmer om att flytta till sin pappa i Nairobi men har
inga pengar. Så träffar han Veikko som är trött på livet och
bara vill åka till sommarstugan. Veikko lovar Kamal en bra lön
om han kan köra honom till stugan. Efter filmen serveras fika.
Biljetter à 30 kr säljs i lånedisken i biblioteket i Handen med
start 3 februari.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde
i samarbete med Haninge kultur.

Tisdag 28 april kl. 17:30
Författarbesök med Lena Einhorn i Brandbergen
Lena Einhorn hyllades för sin bok ”Ninas resa – en överlevnadsberättelse” som belönades med Augustpriset 2005.
Hon berättar om sina böcker ”Siri” och ”Blekingegatan 32”,
om olika kvinnoöden. Fri entré.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn i samarbete med
Författarcentrum Öst.

Onsdag 29 april kl. 13:00–14:00
Läsningens betydelse för fantasin, kreativiteten och
lärandet
Föreläsning med Bo Sundblad, tidigare lektor i pedagogik
vid Stockholms universitet. Bo berättar om vilken avgörande
effekt läsning har på människans sätt att tänka. Fri entré.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Biblioteket i Handen och Röda korset Österhaninge Dalarö
Ornökretsen.

Onsdag 29 april kl. 14:00–15:00
Samling på Språkcafé Näsan i Jordbro
Läs mer under 25 mars.

Torsdag 30 april kl. 12:30
Lunchkonsert – Musik i Valborg med Manskören Birger
Manskören Birger hälsar våren med traditionella vårsånger
på trappan. Gratis.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Manskören Birger i samarbete med Haninge kultur.

HANINGE KULTURHUS
Öppettider i Haninge kulturhus
Måndag–torsdag
09–19
Fredag			
09–18
Lördag 			11–16
Söndag			12–16
Avvikelser från normala öppettider kan förekomma, bl a
i samband med helger. För mer information ring reception 08-606 85 97. Vill du ha nyhetsbrev med aktuella
kulturtips: mejla kristina.nyman@haninge.se

Utgiven av Haninge kommun, Haninge kultur.
Redaktör: Kristina Nyman, kultursamordnare
kristina.nyman@haninge.se, 08-606 74 48
Tryckeri: Ljungbergs tryckeri

Biljettinformation
Biljetter kan köpas i Haninge kulturhus och
på biblioteken i Haninge.
Köp/boka också biljetter på www.haninge.se/kultur
Detta gäller när inget annat anges.

Gilla Haninge kulturhus och Biblioteken i Haninge på Facebook och få bästa tipsen.

Program för barn

haninge.se/kultur

