Among Lynx, 8 mars.
Foto: Sebastian Thorén

MARS–APRIL
Program för barn

PROGRAM MARS–APRIL 2019
Fredag 1 mars kl 12:30

Tisdag 12 mars kl 17:00–18:30

Lunchkonsert – Musik jorden runt
Följ med Duo Rydén & Rehak på en resa till olika världsdelar och ta del av musik och kultur från dessa länder.
Balkanrytmer, säckpipor och en och annan tango. Musiken
är ett bra sätt att förstå mångfalden och olika traditioner
bland människor i världen. Medverkande: Johannes Rydén
(cello) och Milan Rehak (accordion). Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus.

Öppen bokcirkel – Annie John
Läs Annie John av Jamaica Kincaid och kom med på en
”vanlig bokcirkelträff”. Vi hjälper dig att komma igång om du
vill starta/vara med i en bokcirkel. Fri entré. Anmälan från
19/2 på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.

Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge
Riksteaterförening med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Måndag 4 mars kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus. Film: La
Familia (Venezuela, 2018)
Andres och sonen Pedro bor i en förort till Caracas och
ser knappt varandra. Andres försörjer sig och sonen,
medan Pedro driver runt, leker och lär sig livets villkor i den
våldsamma miljö som omger honom. Efter filmen bjuder
biblioteket på fika och vi diskuterar filmen. Lös medlemskap, 20 kr i lånedisken på Biblioteket i Handen. Mer info:
bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Måndag 4 mars kl 17:30–19:30
Sex måndagar med öppen kroki i kulturhuset
Modellteckning med levande modell med vägledning av
konstnär Marcelo Gustafsson. Kostnad 80 kr/tillfälle,
biljett köps i bibliotekets reception. Ta med eget material.
Ingen föranmälan. Även 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 och 8/4.
Haninge kulturhus, Kulturrum 2.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 5 mars kl 19:00–ca 21:30
Janne Schaffer Music Story
Janne tar med oss på en resa genom över 40 år som
musiker och artist. Låtar från Ted Gärdestad, ABBA, egna
soloskivorna m fl. Dessutom Peter Ljung, keyboard och
synt och Tobias Ågren på sång. Pausservering med vin och
öl. Biljetter: Pris 175 kronor, 125 kr med scenpass. Boka
på www.tickster.com. Swish 123 22 33 54. Ev. överblivna
biljetter säljs vid entrén.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med Haninge kultur.

Fredag 8 mars kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Hasta la pasta av Dotterbolaget
En clownföreställning med slapstick, magi och mycket
publikkontakt. Från 5 år. Fri entré. Boka plats från 11/2 på
skolteater@haninge.se. Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Biblioteket i Västerhaninge.

Onsdag 13 mars 13:00 (insläpp från 12.30)
Lunchakademin med Björn Wiman – Världens största
nyhet
Föreläsning om klimatkristen – en händelse som har
potential att både förstöra och förändra vår civilisation.
DN:s kulturchef Björn Wiman berättar utifrån sin bok Sent
på jorden. Entré 40 kronor.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 14 mars kl 19:00
Spoken Wordkväll i Jordbro
På scenen: Niklas Mesaros, poet, dramatenregissör och
författare, och senaste vinnaren av Ortens bästa poet
Farhiya Feysal. Dessutom ungdomar från deltävlingen
Ortens bästa poet i Jordbro, Safak från Ung 137, Hanna
Andersen från Stationen och en av årets kulturstipendiater
Jonathan Frendel. Caféet är öppet med mat och dryck hela
kvällen. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus.
Arrangör: Haninge kultur, Ung 137, Freezone, Stationen, SV,
Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn med stöd av finskt
förvaltningsområde.

Torsdag 14 mars kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzkafé – Peter Lind and the Cabaret Band
”Från Harlem till Nalen”. En jazzmusikalisk resa med besök
på lönnkrogar, folkparker och danspalats. Förband 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 och kan också köpas i förväg (serviceavgift tillkommer) i kulturhusets reception, på kommunens bibliotek 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.

Lördag 16 mars 14:00
Taubekören – Så länge skutan kan gå
Konsert med Taubekören, som vill sprida Evert Taubes text
och musik. 100 kr i entré betalas på plats med kontant eller
Swish.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Taubekören och ABF Södertörn i samarbete med
Haninge kultur.

Tisdag 19 mars kl 12:00
Visning av utställningen Light Fandango
Visning även torsdag 28 mars kl 17:30.
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 19 mars kl 18:00

Hasta la Pasta. Foto: Henrik Dahl

Fredag 8 mars kl 17:00–18:00
Var god tag plats med Snövit – Workshop inför
feministfesten
”Var god ta plats – Självkänsla 365” är en workshop om
kroppsspråk. Testa övningar och känn på hur du mobiliserar
ett starkt och bestämt kroppsspråk, tar självklar plats och
på sikt får bättre självkänsla. Ledare: Snövit Janson från
Kvinno- och Tjejjouren Huddinge. Workshopen är kostnadsfri. Begränsat antal, 30 st.
Haninge kulturhus, K Blå.
Arrangör: Haninge och Huddinge kvinno- och tjejjour i samarbete med
Haninge kultur.

Fredag 8 mars kl 18:00–21:00
Feministfest med Gudrun Schyman, Among Lynx, Akter ur
HAIRY TALES och Johanna Martell
Kl 18.00 Öppning med konferencier Camilla Persson från
Dotterbolaget. Haninge kvinno- och tjejjour har bjudit in
Gudrun Schyman som håller årets invigningstal. Hur har
#metoo påverkat Sverige och jämställdheten? Akt från
HAIRY TALES, en föreställning om huvudhår och kroppshår
– rakat, vildvuxet, färgat och förlorat. Med Karin Svensson
och Kajsa Englund från M.P.A.C. (Mighty Performing Arts
Collective)
Kl 19:15 ca–20:00 ca – Among Lynx, rootrock-bandet med
kraftfulla, feministiska texter och en musikalisk käftsmällsattityd. Med rå kaxighet spelar Among Lynx efter devisen
”tungt, svängigt och smutsigt” och tar aktivt avstånd från all
form av sexism, rasism och ojämlikhet i samhället. Konsert
i teatern, fribiljetter krävs. Boka på www.tickster.com. Efter
konserten två korta akter till från HAIRY TALES med Karin
Svensson, Kajsa Englund och Camilla Rud.

Författarbesök med Sara Lövestam i Brandbergen
Sara Lövestam skriver i många genrer, från vuxenromaner,
underhållande grammatikböcker och deckare till barn- och
ungdomsböcker. Hör Sara berätta om sitt författarskap och
sina senast utkomna böcker: Grejen med ordföljd, Under
mattan och Gruvan. Gruvan är en spännande bok som
utspelar sig på Utö. Fri entré.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur.

Fredag 22 mars kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan med Sten, sten bubbla dig – En
poetisk föreställning om visdomen vi människor glömt
Djupt nere i havet bor en flicka som samlar på människornas glömda historier, sånger och visdomar. Genom ljus,
skuggor och sånger ackompanjerade av olika musikinstrument, kommer du att tas med på en lekfull och poetisk
resa. Ett gästspel från Göteborg. Från 5 år. Fri entré. Boka
plats från 4/3 på skolteater@haninge.se. Bokningen är
bindande.
Haninge kulturhus teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening med stöd av
Länsmusiken i Stockholm.

Fredag 22 mars kl 12:30
Extra lunchkonsert med The Floating Sofa Quartet i
samarbete med Stallet
En multiskandinavisk folkmusikgrupp med unga lovande
musiker från Danmark, Sverige och Finland. Med udda sättningen tramporgel, traversflöjt, fiol och kontrabas skapar
de ett varmt och modernt sound av både nya och gamla
kompositioner från de tre respektive länderna.
Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF
Södertörn i samarbete med Stallet – Världens musik.

Kl 20:30 ca–21:00 ca Haninges sångstjärna Johanna E
Martell ackompanjerad av pianisten Tobias Livheim framför
Sånger om mänskliga rättigheter. Fri entré till allt men
fribiljetter krävs för konserten med Among Lynx i teatern.
Pausservering med öl och vin.
Haninge kulturhus, caféscenen och teatern.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge kvinno- och tjejjour, ABF Södertörn
och Haninge Riksteaterförening.

Floating Sofa Quartet. Foto: Ivan Boll.

Lördag 23 mars kl 13:00
Familjelördag med Sten, sten bubbla dig – En poetisk
föreställning om visdomen vi människor glömt
Lär mer under 22/3. Från 5 år, familjeföreställning.
Pris: 60 kr/biljett inkl. serviceavgift. 45 kr med scenpass.
Boka biljetter på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, Teatern.
Rockringsakt Hairy tales. Foto: Alex Hinchcliffe

Lördag 9 mars kl 13:00
Familjelördag – Hasta la pasta med Dotterbolaget
Läs mer under 8/3. Från 5 år, familjeföreställning.
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.

Lördag 9 mars kl 13:00
Samtal med konst- och litteraturkritikern Sinziana Ravini
om fotografi, sorg och längtan
Konsthallen i Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 12 mars kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Hasta la pasta av och med
Dotterbolaget
Läs mer under 8/3. Från 5 år. Fri entré. Boka plats från
11/2 på 08-606 72 51. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Jordbro (Aulan i Jordbro kultur- och föreningshus).

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

Torsdag 28 mars kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga
Vi träffas och diskuterar en bok som vi gemensamt har läst.
Ta med dig din bebis och kom. Vi bjuder på fika.
Dessutom 25/4. Anmäl dig till Mirza Zjajo på 08-606 7928,
mirza.zjajo@haninge.se för att reservera/hämta din bok på
biblioteket. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Lördag 28 mars kl 18:00 (mat i caféet från kl 17:00)
Familjekväll i Jordbro med Kulturskolan – gratis
föreställning!
Munspelskampen – en rolig musikföreställning för hela
familjen (föreställningens längd är ca 40 min). Gratis,
men du måste hämta en fribiljett! Hämtas 14–23 mars på
Jordbro bibliotek. Soppa och pannkakor serveras från
kl 17:00 i caféet. (30 kr/pers. eller 50 kr för hela familjen!).
Jordbro kultur- och föreningshus.
Arrangör: Haninge kulturskola och Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Tisdag 12 mars kl 17:00–19:00
Workshop – Spoken Word med poeten Niklas Mesaros
Gratis workshop i spoken word med poeten och regissören
Niklas Mesaros. Han är bl a ansvarig för Dramatens unga
Spoken wordscen. Med sin poesi undersöker han de
blåmärken vi alla bär på. Anmäl dig till ted.srigley@gmail.com
senast 5/3 om du vill delta. Vi följer upp workshopen med
en Spoken wordkväll 14/3.
Jordbro kultur- och föreningshus, Ung 137.
Arrangör: Stationen i samarbete med Ung 137, Freezone,
Vägen Ut och Haninge kultur

Lördag 30 mars 12:00–16:00
Hållbarhetsdag i Haninge kulturhus i samband med
Earth Hour
Författarbesök av Andreas Jakobsson, med boken
Svinnlandet, Johanna Stål, med boken Ett hållbart liv – 365
tips, samt Göran Greider som pratar om hållbarhet, politik
och passion. Workshop med Miljöverkstan och klädbytardag
med Naturskyddsföreningen.
Se abf.se/sodertorn. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn med stöd av Haninge kultur.

KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS
23 februari–31 mars

13 april–26 maj

Light Fandango – Sofia Ekström
Hon arbetar med måleri och video med utgångspunkt från
rummet där fotografier tas, studion. Det handlar ofta om
den egna familjens professionella porträttfotostudio och
familjemedlemmarnas förhållande till att låta sig avbildas.
9/3 13:00 samtal Sofia Ekström och Sinziana Ravini.

Den queera linjen
Hur avbildas olika kroppar och varför är det just så? I
utställningen deltar konstnärer som på olika sätt relaterar
till teckning och kropp i sitt konstnärskap.
Vernissage lördag 13/4 kl 12:30.

PROGRAM MARS–APRIL 2019
Måndag 1 april kl 18:00–21:00

Tisdag 16 april kl 18:30

Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Ljus i natten (Finland, 2018)
Khaled, en flykting från Syrien, glider in till Helsingfors
som fripassagerare på ett fartyg för att söka asyl.
Handelsresande Wikström lämnar sin alkoholiserade
hustru, säljer sitt skjortlager och satsar pengarna på poker.
Han öppnar restaurang och anställer Khaled som diskare.
Efter filmen bjuder biblioteket på fika och vi diskuterar
filmen. Lös medlemskap, 20 kr i lånedisken på Biblioteket i
Handen. Mer info: bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet.

Filmvisning – Skulptur och skulptörer
Skulptur av Louise Bourgeois, Antony Gormley, Anselm
Kiefer, Tony Oursler, Robert Gober, Tom Classon, Sivert
Lindblom och Willem Boshoff. Dessutom barockskulptören
Johan Werner d ä på Visingsö, danska skulptörer och
ateljébesök hos Dan Wolgers. SVT 1996, 60 min. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 2 april 18:30
Filmvisning – Miró
Konstnären och surrealisten Joan Miró har lämnat ett
djupt avtryck på modern konst, design och ikonografi. SVT
K-special, 60 min. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med
Haninge kultur.

Onsdag 3 april kl 17:00–20:30
Haninge fritidsmässa 2019
Letar du efter något att göra på din fritid inom idrott och
kultur? Kom och prata med ledare och prova på olika
aktiviteter. Dessutom scenprogram med spännande artister.
Caféet är öppet hela kvällen.
Mer info på Haninge.se. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen och
Haninge föreningsråd.

Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med
Haninge kultur.

För andra året i rad arrangeras en regnbågsvecka i
Haninge 23–28 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.
Se bibliotekens hemsida för mer information.

Tisdag 23-fredag 26 april kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan på biblioteken – Bland drakar och
dragqueens
I sagor läser man om söta hjälplösa prinsessor och starka
modiga prinsar men efterfrågan på normkreativ barnkultur
ökar. Dragartisterna Carnita Molida och Henrik Johansson
gestaltar ett urval sagor för barn och bjuder på glitter,
könsöverskridande förvandling med utklädningslådor och
normkreativ barnlitteratur. Fri entré. Boka plats från 2/4 på
08-606 72 51. Bokningen är bindande.
23/4 Biblioteket i Jordbro, boka på 08- 606 72 51,
24/4 Biblioteket i Brandbergen, boka på 08-606 78 99,
25/4 Biblioteket i Västerhaninge, boka på 08-606 73 50,
26/4 Biblioteket i Haninge kulturhus, boka på
skolteater@haninge.se, bokningen är bindande.

Fredag 5 april kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan med Busiga händer – En interaktiv
helhetsupplevelse av och med Dockteatern Tittut
Sänggåendet blir till en resa kantad av upptäckter och
äventyr. Fantasi möter verklighet och barnen medverkar
med sina rörelser och kroppar. Från 2,5 år. Fri entré. Boka
plats från 18/3 på skolteater@haninge.se. Bokningen är
bindande.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Carnita Molida. Foto: Miguel Angel Regalado av Miguel Nagel

Tisdag 23 april kl 13:00–14.00

Busiga händer. Foto: Sigyn Stenqvist

Fredag 5 april kl 12:30
Lunchkonsert med Lönnebergakvartetten – Den
sjungande stråkkvartetten!
Lönnebergakvartetten vill bjuda in alla till den klassiska
musiken men de ger sig också in i andra musikgenrer. Stråk
och sång i en skön förening. Malin-My Wall och Hanna
Wiklund (fiol och sång), Nora Roll (altfiol och sång) och
Magdalena Mårding (cello och sång). Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge
Riksteaterförening med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Lördag 6 april kl 13:00
Familjelördag med Busiga händer – En interaktiv
helhetsupplevelse av Dockteatern Tittut
Läs mer under 5/4. Från 2,5 år, familje-föreställning.
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.

Tisdag 9 april kl 18:00–20:30
Undersökning pågår: Arkeologiska undersökningar och
upptäckter i Söderort
Föreläsningsserie där man ger utrymme för arkeologiska
utövare att berätta om pågående eller nyligen avslutade
projekt i ett lokalt sammanhang. Först ut är några föredrag
om undersökningar i södra delen av Region Stockholm,
undersökningarna i Norvik, Skarplöt, Rikssten och Ribby.
Fri entré. Begränsat antal platser.
Se https://stockholmslansmuseum.se/
Haninge kulturhus.
Arrangör: Stockholms läns museum i samarbete med Haninge kultur

Torsdag 11 april 13:00 (insläpp från 12.30)
Lunchakademin – I Tomas Tranströmers fotspår
Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet, berättar om poeten och söderkisen Tomas Tranströmer som
fick Nobelpriset i litteratur 2011. Om hans uppväxt och liv
på Södermalm, i Roxtuna och i Västerås. Vi får även höra
Tranströmer själv läsa sin poesi. Entré 40 kronor.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 11 april kl 18:00
Havet – En roman om Sandy Denny
Mats Kempe läser ur sin roman Havet och Maria Peters
framför musik av Sandy Denny. Författaren Mats Kempe,
som sitter i juryn för ALMA-priset, har även varit verksam
som översättare och litteraturkritiker. Maria Peters är
sångerska, pianist och dragspelare. Biljetter à 60 kr bokas
och betalas från 28/3 på Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50. Obs! Kontant eller Swish. Begränsat antal
platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.
Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn

Torsdag 11 april kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Leo Lindberg Trio med gästsolist
Krister Andersson
Pärlor ur amerikanska sångboken samt en del eget
material. Förband 18.10. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar och alla med scenpass. Under 30 år
50 kr. Jazzmeny i caféet från kl. 18:00. Pausservering.
Biljetter säljs vid entrén från kl. 18.00 och kan också köpas
i förväg (serviceavgift tillkommer) i kulturhusets reception,
på kommunens bibliotek i Västerhaninge och Brandbergen
samt på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus.

Föreläsning om transpersoners livsvillkor med Ulrika
Westerlund
Ulrika Westerlund var utredare för statliga utredningen
”Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och
bättre levnadsvillkor” (SOU 2017:92). Hon var tidigare
ordförande för RFSL och chefredaktör för feministiska
tidskriften Bang. Utredningen föreslog åtgärder för att
förbättra situationen för transpersoner. Även tid för frågor.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen och ABF Södertörn.

Tisdag 23 april kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus. Film: En armé
av älskande (Sverige, 2018)
Dokumentär av Ingrid Ryberg om homorörelsen innan AIDS.
Om en bortglömd aktivistisk era då HBTQ-personer gick ut
på gatorna och ockuperade Socialstyrelsen för att få bort
sjukdomsstämpeln. Efter filmen bjuder biblioteket på fika
och vi diskuterar filmen. Lös medlemskap, 20 kr i lånedisken på Biblioteket i Handen. Mer info: bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 23 april kl 19:00–ca 21:00
Komikern Anna-Lena Brundin om Kvinnligt, Manligt
eller mittemellan
Kvinnligt, manligt eller mittemellan med vardagsfilosofen,
skådespelerskan och komikern Anna-Lena Brundin. Om
smått och stort, viktigt och oviktigt. Lika spretigt som
livet. Pausservering av vin och öl. Paus på ca 20 minuter.
Biljetter: 175 kronor, 125 kronor med scenpass. Bokas på
www.tickster.com. Swish 1232233542.
Ev överblivna biljetter vid entrén.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Torsdag 25 april kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga
Vi träffas och diskuterar en bok som vi har läst. Ta med dig
din bebis och kom. Vi bjuder på fika. Anmäl dig till Mirza
Zjajo på 08-606 79 28, mirza.zjajo@haninge.se för att
reservera/hämta din bok på biblioteket. Begränsat antal
platser.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 25 april kl 14:30
Robin Serrander föreläser om Harry Potter
”Är Harry Potter bisexuell eller är alla på Hogwarts straight?
Robin (från YouTube kanalen The Mischief Managers)
pratar om queerhet i Harry Potters magiska värld! Robin går
igenom begrepp som heteronormativitet och queer-baiting
och pratar om hur vi ser tecken på dessa saker i Harry
Potter!” Fri entré.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen.

Fredag 26 april kl 12:30
Lunchkonsert med Nino Ramsby i samarbete med Stallet
Multiinstrumentalisten, låtskrivaren och sångaren Nino
Ramsby har kryssat mellan och tvärsöver genrerna i flera
grupper och projekt: t ex Hårt rockande Salt, melankoliska
Grand Tone Music, jazz med ”Nino Ramsby Ludvig Berghe”.
Hör Nino i ett mer minimalistiskt format. Ensam med röst
och gitarr framför han med oerhörd närvaro sina verk om
sorg, förtryck, kamp, resning och förförandets konst. Nino
för en politisk kamp, en kamp för friheten, en kamp för att
alla ska ha rätten att accepteras precis som de är. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF
Södertörn i samarbete med Stallet – världens musik.

Arrangörer: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se,
www.haningejazz.se) i samarbete med ABF Södertörn, Haninge kultur
och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 12 april kl 12:30
Lunchkonsert med WoJa På Bio Cosmopolite i samarbete
med Stallet
WoJa spelar favoritlåtar från olika delar av världen med
jazzigt sväng; World Jazz! Den tunisiska, judiska basisten
Michel Bismut har gjort några låtar som bandet gillar
alldeles särskilt. WoJa finns i olika versioner alltid med
Lauri Antila på bas och Peter Bothén på blås. Idag med
dragspelsvirituosen Tuulikki Bartosik. Fri entré. Vi bjuder
på tilltugg i Comopolites café.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge
Riksteaterförening med stöd av finskt förvaltningsområde och i
samarbete med Stallet – Världens musik.

Lördag 13 april 12:30–15:00
Vernissage för Den queera linjen
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur.

Nino Ramsby. Foto: Pressbild

Lördag 27 april kl 16:00
Gratis bio! – Se den svenska filmen ”Pojkarna” i Jordbro
”Pojkarna” bygger på en ungdomsroman av Jessica
Schiefauer. Handling: tre fjortonåriga tjejer förvandlas
till pojkar när de dricker saften från en märklig blomma.
De upplever en frihet som blir beroendeframkallande.
Från 11 år. Vi bjuder på popcorn!
Jordbro kultur- och föreningshus, aulan.
Arrangör: Biblioteket i Jordbro och Ung 137 i samarbete med
Haninge kultur.

Tisdag 30 april kl 12:30
Lunchkonsert – Musik i Valborg med Manskören Birger
Manskören Birger hälsar våren med traditionella vårsånger
på trappan.
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

