Lilla trollflöjten
Foto: Matilda Rahm
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Program för barn

Söndag 1 juli kl 13:30

Söndag 15 juli kl 13:30

Specialvisning på Årsta slott:
Barn- och familjevisning
Välkommen på en guidad visning av slottet. Visningen
riktar sig till barn från ca 7 år. Småsyskon är välkomna men
barnvagnar kan ej tas med inne i slottet. Gratis, begränsat
antal platser. Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Årsta slott

Specialvisning på Årsta slott:
Telefonmiljonären Gustaf Cedergrens Årsta slott
– 1910-talets stora renovering
Välkommen på en visning med fokus på Gustaf Teodor
Cedergren och hans värld. Cedergren ägde Årsta slott
1910–19 och slottet fick då de luxuösa inredningar vi kan
se idag. Gratis, begränsat antal platser.
Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Årsta slott

Arrangör: Haninge kultur.

Fr o m onsdag 4 juli kl 13:30 och 15:00
Besök Årsta slott i sommar!
– Visningar juli–augusti varje onsdag–söndag!
Välkommen på guidade visningar av Årsta slott. Juli–augusti
visas slottet onsdag–söndag kl 13:30* och 15:00.
*Söndagar under perioden 17/6–26/8 13:30 ges specialvisningar på olika teman ur slottets historia.
Gratis, begränsat antal platser.
Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Haninge kulturhus

Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 15 juli kl 15:00
Akropanik – Utomhusföreställning
med Cirkus Trattofon på Ornö
Läs mer om föreställningen ovan under 14/7.
Alla åldrar. Fri entré.
Ornö intill Bygdegården
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Haninge kultur
och Ornö Bygdegårdsförening.

Arrangör: Haninge kultur och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier i samarbete med ABF Södertörn.

Årsta slott. Foto: Eva Simonson.

Torsdag 5 juli och lördag 7 juli kl 17:00–18:30
Start för historiska vandringar kring Årsta slott
– torsdagar och lördagar i juli
Följ med på en tur i slottets omgivningar och upptäck
spåren efter vikingar, korsriddare, adelskvinnor och Fredrika
Bremer. Ca 3 km promenad. Även 12/7, 14/7, 19/7, 21/7,
26/7 och 28/7 samma tid. Vandringen är gratis.
Samling vid runstenen intill parkeringen Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 7 juli kl 10:15
Historisk Dalarövandring med Gurli Malmsten
Dalarös egentliga födelse dateras till 1636. När ångbåtstrafiken slog igenom på 1800-talet blev skärgården tillgänglig för en bredare medelklass och man började bygga
sommarhus i tidstypisk schweizerstil. Societetslivet
blomstrade, konstnärer som Anders Zorn, August
Strindberg och Ernst Josephson sökte sig hit för att måla
och koppla av. Vandringen, som speglar 1600-talet
och framåt, tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för
medlemmar i Dalarö hembygdsförening.
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö.
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening. Medarrangör: Haninge kultur.

Trattofon. Foto: Hubert Sosnowski.

Torsdag 19 juli kl 15:00
Akropanik – Utomhusföreställning
med Cirkus Trattofon på Utö
Läs mer om föreställningen ovan under 14/7.
Alla åldrar. Fri entré.
Utö intill Seglarbaren
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Haninge kultur
och Utö Värdshus.

Lördag 21 juli kl 14–15:30
Akropanik – Utomhusföreställning
med Cirkus Trattofon på Muskö
Läs mer om föreställningen ovan under 14/7.
Alla åldrar. Fri entré.
Friluftsscenen Mysingen, Grytholmen/Muskö
Arrangör: Muskö Kulturförening i samarbete med Haninge kultur
och Haninge Riksteaterförening.

Söndag 22 juli kl 10:15
Konstnärernas Dalarö, en vandring med Gurli Malmsten
Dalarö har sedan slutet av 1800-talet lockat en mängd
konstnärer som Eva Bonnier, Hanna Pauli, Rickard Bergh,
Ernst Josephson och Anders Zorns fru Emma Lamm.
Vandringen kommer att följa deras fotspår. Kostnad 30 kr.
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.
Samling kl 10:15 på Dalarö torg
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening.
Medarrangör: Haninge kultur.

Tullhuset på Dalarö. Foto: Olle Dolk.

Lördag 7 juli från kl 14:00 (två timmar inkl paus)
Berättardags med skådespelaren Göran Bodner
Efter framförandet är det fritt fram att anmäla intresse
för att berätta något, ett minne, en anekdot, en levande
historia mm. Kaffe och korvservering kommer att finnas
på Grytholmen. För mer information: rosie46@tele2.se,
tel: 08-500 468 46. Fri entré.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening i och Haninge Riksteaterförening
i samarbete med Haninge kultur.

Söndag 8 juli kl 13:30
Specialvisning på Årsta slott: Stormaktstidens Årsta
En guidad tur kring och i slottet – om människorna och
slottet under stormaktstiden. Vi besöker också slottets
hemligaste rum, där historiens vingslag är tydliga. Gratis,
begränsat antal platser. Se haninge.se/arstaslott för mer
information.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 14 juli kl 14:00
Akropanik – Utomhusföreställning
med Cirkus Trattofon på Dalarö
En akrobatisk barnvarieté med mycket värme och fysisk
humor. Två figurer förbereder sig inför ett uppträdande.
I väntan på att det blir dags möter de leda, lättja, städlusta, avundsjuka, medkänsla, glädje och ren och skär
panik. Alla åldrar. Fri entré.
Dalarö Tullhusparken
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Haninge kultur
och Dalarö Turistbyrå.

Konstnärernas Dalarö.

Söndag 22 juli kl 13:30 / Sunday 22 July 13:30
Årsta slott – guided tour in English
Årsta – built in the 1600’s, 19th century home of author
Fredrika Bremer, and lavishly decorated in the 1910’s by
telephone tycoon Gustaf Cedergren.
Free admission.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 29 juli kl 13:30
Specialvisning på Årsta slott:
Stormaktstidens Årsta
En guidad tur kring och i slottet – om människorna och
slottet under stormaktstiden. Vi besöker också slottets
hemligaste rum, där historiens vingslag är tydliga.
Gratis, begränsat antal platser. Se haninge.se/arstaslott
för mer information.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 5 augusti kl 13:30–15:00
Fredrika Bremers Årsta slott
Fredrika Bremer hade hela livet Årsta slott som en fast
punkt mellan sina många resor. Idag är hennes våning
ett museum. Välkommen på guidad visning! Gratis.
Begränsat antal platser. Föranmälan obligatorisk.
Anmäl er till Margareta Runqvist, 073-730 87 20.
Se fredrikabremer.net och haninge.se/arstaslott för mer
information. Pendeltåg till Västerhaninge station, byte
till buss 846 till Årsta slott. Se vidare sl.se
Årsta slott
Arrangör: Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier i samarbete
med ABF Södertörn och Haninge kultur.

Trattofon. Foto: Hubert Sosnowski.

Lördag 14 juli kl 18:00–20:30 (inkl. en halvtimmes paus)
David Carbe kvartett
Konsert med pianisten David Carbe. Fri entré.
Friluftsscenen Mysingen, Grytholmen/Muskö
Arrangör: Muskö Kulturförening i samarbete med Haninge kultur
och Haninge Riksteaterförening.

David Carbe.

Fredrika Bremers museum.

HANINGE KONSTHALL
16 juni–9 september
Utställning av Anna Ådahl
Utställningen berör flödet av människor på offentliga platser
och hur man skulle kunna uppfatta en folkmassa som funnits
här om tiden gick att bryta ner. Det är en pågående gestaltning
av torgets minne av de människor som vistats där.
Konsthallen, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Default Character av Anna Ådahl.
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Måndag 6 augusti–fredag 10 augusti
kl 10:00–15:00
Konstkollo för barn i åldrarna 8-15 år
Vi skapar ett gemensamt konstverk tillsammans med
konstnären Daniel Pulido ifrån Colombia/Nicaragua.
Vi får lära oss mosaikteknik och jobbar med skapande
utifrån mytologi och platsen Jordbro. Detta kombineras
med utflykter i området, bad om vädret tillåter och lekar.
Barnen får lunch och mellis. Kostnadsfritt. Mer info finns på
Jordbro Världsorkesters hemsida jordbrovarldsorkester.se
Jordbro
Arrangör: Haninge kultur och Stadsbyggnadsförvaltningen
i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 6 augusti–fredag 17 augusti
mån–fre kl 16:00–19:00

Söndag 19 augusti kl 10:15
Strindbergsvandring med Gurli Malmsten
Strindberg besökte Dalarö under tio somrar. Hans första
minnen från Dalarö beskrivs i hans tidigaste prosaverk från
1872, En berättelse från Stockholms skärgård: ”Klockan är
5 på en sommarmorgon. Dalarö sover ännu – tullvaktmästarne
och lotsarne snarka vid öppet fönster in i tullstugan –
Kl är 6 – ångbåten signalerar lots – handelsmannen öppnar
sin bod – gästgivaren tar sin morgondryck ute på flustret och
tittar på termometern om hans gurkor frusit.” Vandringen
tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för medlemmar
i Dalarö hembygdsförening.
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening.
Medarrangör: Haninge kultur.

Öppen konstverkstad för alla åldrar!
Var med och skapa ett konstverk tillsammans med
konstnären Daniel Pulido (Colombia/Nicaragua). Öppen
konstverkstad, mosaik och skulpturtekniker. Kostnadsfritt.
Mer info finns på Jordbro Världsorkesters hemsida
jordbrovarldsorkester.se
Jordbro
Arrangör: Jordbro Världsorkester i samarbete med Haninge kultur.

Lördag 11 augusti kl 11:00–13:00
Trädgårdsmarknad på Muskö
Marknad i samarbete med Nynäshamns trädgårdsamatörer.
Alla som vill byta/köpa eller sälja fröer och plantor är
välkomna till Grytholmen med sina alster. För mer information:
rosie46@tele2.se, tel: 08-500 468 46. Fri entré.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge kultur.

Lördag 11 augusti 18:00–21:00
Rock- och Bluesbandet BIG RED på Muskö
Bandet BIG REd med Lennart Ekdahl och Mats Arrhénborgs
orkester bjuder upp till dans. Klassiska rocklåtar från 60och 70-talen. En kväll med drag i. Kaffe och korvservering
kommer att finnas på Grytholmen. För mer information:
rosie46@tele2.se, tel: 08-500 468 46. Fri entré.
Debussy m fl.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangörer: Muskö kulturförening i och Haninge Riksteaterförening i
samarbete med Haninge kultur.

August Strindberg. Foto: Liljvalchs pressbild.

Söndag 19 augusti kl 13:30
Specialvisning på Årsta slott:
Barn- och familjevisning
Välkommen på en guidad visning av slottet. Visningen riktar
sig till barn från ca 7 år. Småsyskon är välkomna men barnvagnar kan tyvärr ej tas med inne i slottet. Gratis, begränsat
antal platser. Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Spelmansstämman. Foto: Gunilla Cullemark.

Söndag 26 augusti kl 13:00

Big Red.

Söndag 12 augusti kl 13:30
Specialvisning på Årsta slott: Telefonmiljonären Gustaf
Cedergrens Årsta slott – 1910-talets stora renovering
Välkommen på en visning med fokus på Gustaf Teodor
Cedergren och hans värld. Cedergren ägde Årsta slott
1910–19 och slottet fick då de luxuösa inredningar vi kan
se idag. Gratis, begränsat antal platser.
Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Årsta slott

Spelmansstämman i Tyresta by
Allspel inleder, sedan glödande spel från scenen och
vilt spel i busken. Under dagen visstuga och dansstuga.
Konsthantverk. Servering i caféet. Lyssna, sjung, dansa
och spela! För noter till allspelet se abf.se eller ring
08-556 520 30. Se även haninge.riksteatern.se
Fri entré.
Tyresta by
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn, Stiftelsen
Tyrestaskogen, Caféet i Tyresta by och Haninge Hembygdsgille
i samarbete med Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 15 augusti–lördag 18 augusti
kl 10:00–15:00
Dans- och musikkollo för barn i åldrarna 8–15
Vill du prova att sjunga, dansa, spela musik och skapa en
invigningsshow till det nya konstverket som skapas under
ledning av konstnären Daniel Pulido i Jordbro i sommar?
Du kan också vara med och arbeta på konstverket.
Lunch och fika ingår varje dag. Avslutande föreställning och
invigning av konstverket blir 18/8 kl 15:00. Kostnadsfritt.
Mer info finns på Jordbro Världsorkesters hemsida
jordbrovarldsorkester.se
Jordbro
Arrangör: Jordbro Världsorkester i samarbete med Haninge kultur.

Ellinor Fritz. Foto: Gunilla Cullemark.

Söndag 26 augusti kl 13:30
Specialvisning på Årsta slott:
Sommar i parken – förr i tiden och nu
Välkommen på en visning utomhus som passar alla åldrar.
Promenad med historier kring parkmiljöerna vid Årsta slott.
Samling på gårdsplanen. Gratis, se haninge.se/arstaslott
för mer information.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur.

Kollo i Jordbro. Foto: Pipsa Poukka.

Onsdag 15 augusti kl 18:00
Lilla Trollflöjten med Parkteatern på Rudan
Lilla Trollflöjten är ett lekfullt skruvat familjedrama som
skildrar ett evigt vuxenkrig mellan Sarastro och Nattens
drottning. Mitt i skottelden står deras dotter Pamina.
Kommer hon förlåta sina föräldrars svek och lyckas stå
emot deras hämndbegär? Fri entré.
Rudans friluftsområde
Arrangör: Parkteatern, Kulturhuset/Stadsteatern och Haninge kultur
i samarbete med Haninge Riksteaterförening och teaterföreningen
Ormen med stöd av Stockholms läns landsting.

Årsta Slott.

Torsdag 6 september kl 12–21
Kultur- och demokratidag i Jordbro
Jordbro kultur- och föreningshus. Fri entré!
Hurtigs torg 1, Jordbro C
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Kultur och demokratidagar. Illustration: Mats Persson.
Lilla trollflöjten. Foto: Matilda Rahm.

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 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

