Reflexive Perception.
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MAJ–JUNI
PROGRAM MAJ–JUNI 2018

Program för barn

Torsdag 3 maj kl 18:00–21:00

Tisdag 8 maj kl 14:00–19:00

Soppa&surr
Torsdagarna 3, 17, 24, 31 maj (säsongsavslutning med
många artister) serveras soppa, öl och vin till olika
planerade och spontana kulturaktiviteter, såsom målning,
musik, bokprat mm. Extrakonsert torsdag 7/6.
Sedan sommaruppehåll. Fri entré.
Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus

Jordbrodagen
Föreningslivet och andra verksamheter visar upp sitt utbud
för barn, unga och föräldrar i närområdet. Målet är ett mer
aktivt Jordbro. Man erbjuder mat, musik och prova-på
aktiviteter. Fri entré.
I och omkring Jordbro kultur- och föreningshus

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Torsdag 3 maj kl 19:30
Haninge Jazzkafé med Nils Sandströms sextett
Nils Sandström med sin tenorsax och sin sextett. Bandet
framför bl. a musik skriven av Benny Golson och Tadd
Dameron. Förband kl 18:10. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar och alla med scenpass. Under 30 år
50 kronor. Jazzmeny i caféet från kl 18:00. Pausservering.
Biljetter säljs vid entrén från kl 18:00. Kan också köpas
i förväg (serviceavgift tillkommer) i kulturhusets reception,
på kommunens bibliotek i Västerhaninge och Brandbergen
samt på haninge.se/kultur
Haninge kulturhus

Arrangör: Ung 137, AC Jordbro, Stockholmsidrotten, Jordbro IF,
Förebyggarteamet m fl.

Onsdag 9 maj kl 16:00
Utställningen ”Barnens träd”
– Vernissage med pyssel för barn
Jonas Paulman, initiativtagare till föreningen Barnens träd,
finns på plats och berättar om arbetet med att plantera träd
för att uppmärksamma barns rättigheter. Pysselverkstad
för barn med Unga Örnar Södertörn. Utställningen finns på
20m2 väggen från den 9/5 t o m 29/5. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn, Föreningen Barnens träd, Rädda Barnen
Haninge, Unga Örnar Södertörn och Haninge kultur.

Söndag 13 maj kl 13:00–16:00

Kultur mitt i veckan
– Ture blåser bort med Hedmans Teater
Ett härligt, blåsigt äventyr fritt efter Anna-Clara och Thomas
Tidholms fantasifulla bok. Från 2 år. Fri entré. Boka plats
från 9/4 på 08-500 658 64.
Tungelsta kyrka

Välkomna till Svartbäckens skolmuseum!
Haninge Hembygdsgille håller öppet i Österhaninge sockens
äldsta skolhus, som togs i bruk 1847. Hör förre skoldirektören Olle Flodby berätta om skolan kl 14:00. Programmet
ges även 10/6 samma tid. Titta runt i skolsalen och i lärarbostaden. Museet är öppet kl 13–16 den 2:a söndagen i
månaden under terminerna. Fri entré. Se vidare
hembygd.se/haninge-hembygdsgille
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40,
vid Svartbäcksskolan

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Muskö och Västerhaninge
församling.

Arrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangör: Studieförbundet
Vuxenskolan och med stöd av Haninge kultur.

Arrangör: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se, haningejazz.se),
ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 4 maj kl 9:30 och 10:45

Torsdag 17 maj kl 18:00–21:00
Soppa&surr gästas av radiolegenden Lennart Wretlind
Lennart Wretlind bjuder på minnen från sina år på Sveriges
Radio. Han är tredubbel vinnare av Stora Radiopriset, senast
för sin serie på Spotify ”Wretlinds Värld”. Fri entré.
Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Ture blåser bort. Foto: Per-Erik Adamsson.

Fredag 4 maj kl 12:30
Lunchkonsert i Jordbro – Irländsk folkmusik med Quilty
Quilty är närmast att betrakta som levande legender på den
irländska folkmusikscenen i Norden. I Jordbro framträder
gruppen som en duo med Dag Westling på gitarr, sång,
5 string banjo och tin whistle och Gideon Andersson på
bouzouki, mandolin, bodhran och sång. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge Riksteaterförening.

Wretlind flyer. Foto: Andrzej Markiewicz.

Torsdag 17 maj kl 15:00

Quilty – Gideon Andersson och Dag Westling. Foto: Ryan Garrison.

Lördag 5 maj kl 14:00
Paula Urbano i samtal med Sara Abdollahi
Samtal mellan konstnären Paula Urbano och Sara Abdollahi
som är krönikör i DN och driver podden ”Hysteria”. Sker
i anslutning till den pågående utställningen i konsthallen
”Platslös, platslösare, platslösast – Atopotatos”. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Invigning av Najadernas grotta
– ett nytt Tunnelprojekt där unga deltar
Konstgruppen MYCKET har tillsammans med ungdomar
från Haninge skapat ett gemensamt konstverk som täcker
väggarna i tunneln mellan pendeltågsstationen i Handen
och Poseidons torg. Kl 15:15 inviger Mehmet Coksürer,
ordförande för kultur- och fritidsnämnden.
Norra tunneln, Poseidons torg
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 19 maj kl 12:00–16:00
Familjelördag – Tulpanfestival och performance med ReAct
Pop-up park på Poseidons torg med performanceuppträdande kl 12:30 och 14:30 och med tulpanarrangemang
längs Eskilsstråket. Lär dig mer om tulpaner och ta med
en bukett hem. Konstverkstan och biblioteket är öppet hela
eftermiddagen. Läs mer på haninge.se/tulpanfestival.
Poseidons torg
Arrangörer: Haninge kultur i samarbete med Haninge
Riksteaterförening.

Reflexive Perception. Foto: Paula Urbano.

Måndag 7 maj kl 13:00 (insläpp från 12:30)
Om finnskogar och skogsfinnar
Föreläsning med Seppo Remes. Lär känna historien om
Skogsfinnarna, en speciell grupp svedjebrukande finnar
som bosatte sig i mellersta Sverige i slutet av 1500- och
början av 1600-talet. Vad var orsaken till migrationen,
varför flyttade man och hur gestaltade sig livet i Sverige?
Entré: 40 kr (betalas på plats, kontant eller via Swish).
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Måndag 7 maj kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Tulpanfeber (USA, 2017)
I 1600-talets Amsterdam försöker handelsmannen
Cornelis att skapa familjelycka med sin fru Sophia.
När de inte lyckas få barn anlitar Cornelis en ung konstnär
att måla deras porträtt som ett arv till eftervärlden.
Följden blir oväntad passion, svek och lögner. Efter filmen
bjuder biblioteket på fika och vi diskuterar filmen tillsammans. Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken på
Biblioteket i Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet

ReAct, Library Stories. Foto: ReAct.

Lördag 19 maj och söndag 20 maj kl 12:00–16:00
Textil pop-up workshop med Symester – Re-cykel
Re-cykel är ett återbruksprojekt och ett samarbete mellan
Haninge kultur och Symester Deluxe. Tillsammans med
barn och ungdomar skapar de textila vävar med material
såsom trasor från gamla textilier, kläder och cykelhjul.
Utomhus. Kostnadsfritt.
Poseidons torg
Arrangör: Haninge kultur.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 8 maj kl 13:00–14:00
Arkeologiska utgrävningar på Jordbrogravfältet
– guidade turer i maj
Jordbrogravfältet är Nordens största bevarade gravfält
från äldre järnålder. I maj undersöker arkeologer från
Stockholms universitet delar av gravfältet. Följ med på
en guidad tur runt gravfältet och se de spännande utgrävningarna. Även 15/5, 17/5, 22/5 samt 24/5 samma tid.
Samling vid anslagstavlan i gravfältets norra del,
på Gullringsvägen.
Arrangör: Stockholms universitet och Haninge kultur.

Symester. Foto: Carolina Alvear Bello.

HANINGE KONSTHALL
T o m 3 juni
Platslös, platslösare, platslösast
– Atopotatos av Paula Urbano
Titeln är en ungefärlig översättning av grekiskans
”atopotatos” som beskriver platslöshet. I utställningen
möter vi frågeställningar om medborgarskap, flykt och
identitet och upplever de myndighetsmiljöer som många
idag har erfarenheter av. Genom installation, film och
foto följer vi konstnärens möte med och resa genom
en asylsökandes Sverige.

16 juni–9 september
Anna Ådahl
Utställning.
Reflexive Perception. Foto: Paula Urbano.
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Söndag 20 maj 12:00–16:00

Torsdag 7 juni kl 19:00

Söndagshäng med Jompas Hip-hopsagor och DJ
En föreställning med Jompa kl 13:00 med stora och små
historier och tydliga budskap kring bl a vänskap, genus och
trafiksäkerhet. John Landenfelt är en av Sveriges främsta
freestyle/battlerappare som under namnet ”Shazaam” har
turnerat världen runt. Läs mer på haninge.se/tulpanfestival
Poseidons torg 8

Soppa&surr – extrakonsert med Mikael Isaksson Band
Jazzgitarristen Mikael Isaksson från Haninge framför egenskriven musik med Hans Backenroth bas, Lennart Simonsson
trummor och Joakim Ekberg piano. Det blir både äldre och
modernare tongångar. Biljetter à 135 kr (inkl. serviceavgift)
säljs från 7/5 på haninge.se/kultur eller på biblioteken i
Haninge. I biljettpriset ingår CD skivan ”Go for It”.
facebook.com/mikaelisakssonmusik
Haninge kulturhus

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening
med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Arrangör: Mikael Isaksson i samarbete med Haninge kultur.

Lördag 9 juni kl 13:00
Kulturparksfestivalen
Föreningarna i Kulturparken arrangerar festival. Vi får ett
återbesök av Doktor Krall och Serbiska barn och ungdomsföreningen Nikola Tesla vid dansbanan. Dessutom mer musik,
teater, smide, barnaktiviteter och utställningar. Fri entré.
kulturparksfestivalen.strikingly.com
Kulturparken i Handen
Arrangör: ABF Södertörn, Kulturföreningen RoJ, Kulturföreningen Levande
Zon, Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge, Haninge
Föreningsråd, Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kultur, m fl.

Lördag 16 juni kl 12:00–16:00
Vernissage för utställning av Anna Ådahl
Fri entré.
Konsthallen, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.
Jompa. Foto: Patrik Alen.

Tisdag 22 maj kl 19:00
Konsert med Manskören Birger
Manskören Birger har varit verksam i nästan 25 år och det
som är typiskt för kören är en stor spännvidd från den mest
traditionella svenska manskörssången till arrangemang av
populärmusik. (Konserten är en dryg timme lång). Fri entré.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Manskören Birger i samarbete med Haninge kultur.

Anna Ådahl. Foto: Namn Namnsson.

Lördag 16 juni kl 14:00–17:00

Manskören Birger. Foto: Birger.

Onsdag 23 maj kl 13:00
Guidad vandring i Västerhaninge
Följ med på en promenad där vi tillsammans upptäcker
spåren efter Västerhaninges utveckling från förhistorisk
centralplats till modern tätort. Anna Röst, kommunantikvarie i Haninge kommun, leder guidningen (ca 60 min
lång). Vandringen är handikappanpassad. Ingen avgift.
Gratisbiljetter bokas och hämtas från 9/5 på Biblioteket i
Västerhaninge 08-606 73 50. Begränsat antal deltagare.
Samling utanför Biblioteket i Västerhaninge
Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge.

Torsdag 24 maj kl 18:00–21:00
Soppa&surr med Bengt O Björklund och unga pianister
Johan Kant, rektor i Haninge och Anders Gustafson,
bokförläggare berättar om sin trilogi som de gemensamt
författat. Böckerna om Singömorden är deckare med en
äldre kvinnlig polis som huvudperson. Fallen utspelar sig
i Roslagen och skildrar såväl tidigare händelser som
aktuella samhällsproblem. Biljetter à 60 kr bokas och
betalas från 8/3 på Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Lördag 26 maj kl 12:00–16:00

Invigning av nytt offentligt konstverk i Åbyparken
I Åbyparken invigs verket Parkdjur av designgruppen Front.
Guidade parkvandringar, rundtur med häst och vagn och
pop-up verkstad i parken. Invigning kl 14:15 av Göran
Svensson, ordf. Stadsbyggnadsnämnden och Mehmet
Coksürer, ordf. Kultur- och fritidsnämnden. Ta med egen
picknick! I anslutning till vernissagen av Anna Ådahls
utställning samma dag, avgår en buss från Kulturhuset,
Poseidons torg till Åbyparken kl 13:15.
Föranmälan krävs till anna.ahlstrand@haninge.se
Åbyparken, Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur, i samarbete med Park och Natur.

Söndag 17 juni 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.

Tisdag 19 juni kl 13:00
Vattenmannen och Speed
– utomhusföreställning vid Jordbro parklek
Den stora skräpshowen tar på ett lekfullt och musikaliskt
sätt upp ett av de största miljöproblemen idag – frågorna
om skräp både till land och till havs. Barnen får sjunga,
dansa och diskutera. För alla åldrar. Fri entré.
För mer information: Jordbro parklek, 08-606 71 17.
Jordbro parklek
Arrangörer: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening med stöd
av Länsmusiken i Stockholm.

Vårkul på Jordbro parklek med Dockteater
Välkommen till Jordbro parklek och se dockteater med
Arabiska teatern kl 14:00. Föreställningen heter ”Det vänliga
trädet” och framförs på arabiska av Mostafa Aldarwish.
Pyssel, grillning av pinnbröd, ansiktsmålning, tipspromenad,
utelekar och massor med annat skoj för hela familjen!
Fika finns till försäljning. Mer info kommer. Fri entré.
Jordbro parklek, Sandstensvägen 110
Arrangör: Haninge kultur.

Mustafa dockteater. Foto: Arabiska teatern.

Fr o m söndag 3 juni kl 13:30* och 15:00
Besök Årsta slott i sommar!
Välkommen på guidade visningar av Årsta slott. I juni visas
slottet söndagar 13:30* och 15:00. Juli–augusti visas
slottet onsdag–söndag 13:30* och 15:00.
*Söndagar under perioden 17/6–26/8 13:30 ges specialvisningar på olika teman ur slottets historia. Slottsvisningarna
är gratis. Se haninge.se/arstaslott för mer information.
Årsta slott
Arrangör: Haninge kultur och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier i samarbete med ABF Södertörn.

Vattenmannen och speed. Foto: Jeanette Andersson.

Söndag 24 juni kl 12:00–14:30
Bokcafé på Muskö
Välkommen att ta en kopp kaffe och botanisera i våra
boklådor. Nya kvalitetsböcker tas tacksamt emot.
Kontakt: rosie46@tele2.se Tel: 08-500 468 46. Fri entré!
Även 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 och 19/8.
Hammarvägen 14, Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge kultur.

Tisdag 6 juni kl 10:00–16:00
Brandbergsfestivalen på Nationaldagen
– med Vattenmannen och Speed och rapparna
Alice BE och Rebex
Nationaldagsfirande med musik, dans, underhållning, mat
från olika länder, loppis och annan försäljning, tivoli mm.
Vattenmannen och Speed dyker upp kl 13.30.
Framträdande med rapparna Alice BE och Rebex från Vägen Ut.
Fri entré. Kontakt: Ronny Johansson, tel 073-657 07 52,
brandbergstomten@gmail.com.
Dansbanan i Brandbergen, Norra Kronans gata 420
Arrangör: Föreningen Brandbergsfestivalen och samtliga aktörer
i Brandbergen med stöd av Haninge kultur och Länsmusiken i
Stockholm.

Alice B och Rebecka. Foto: Ida Bergman.

Söndag 24 juni 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.

Årsta slott. Foto: Eva Simonson.

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

