Huutajat.
Foto: Timo Heikkala

NOV–DEC
PROGRAM NOVEMBER–DECEMBER 2018

Program för barn

Torsdag 1 november kl 18:00–21:00

Fredag 9 november kl 12:30

Soppa&surr
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter, såsom målning, musik,
bokprat m.m. Fri entré. Alla torsdagar t.o.m. 13/12.
Ur programmet: 15/11 poesikväll, 22/11 öppen scen/jam,
29/11 country och 13/12 julavslutning.
Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus

Lunchkonsert i Jordbro – Från Karl-Gerhard till Clash
med Bröderna Bågart
Bröderna Bågart bjuder på sånger och nummer och
välkända melodier från bl a 30- och 40-talen.
Medverkande: Jörgen Aggeklint på banjolele,
oktavmandola, gitarr och sång och Hans Bigestans
på kontrabas och sång. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening,
ABF Södertörn och Mötesplats Jordbro.

Måndag 5 november kl 17:30–19:30
Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell med väg
ledning av konstnär Marcelo Gustafsson. Kostnad 80 kr/
tillfälle, biljett köps i bibliotekets reception. Ta med eget
material. Ingen föranmälan.
Haninge kulturhus, Kulturrum 2
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 5 november kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Skönheten och odjuren (Tunisien, 2017)
Mariam lämnar en fest med mystiske Youssef som hon just
träffat. Så börjar en lång natt då Mariam kämpar för sina
rättigheter och sin värdighet. Efteråt bjuder vi på fika och
diskuterar filmen tillsammans. Lös medlemskap för 20 kr
i lånedisken på Biblioteket i Handen. Mer information på
bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 6 november kl 19:00
Alla har råd – En humorshow med komikern
Yvonne Skattberg
Showen bygger på Yvonnes egen erfarenhet att skilja sig,
bli pank och jobba extra inom vården på ett hem som ägs av
ett investmentbolag på Jersey. ”Just i kväll har vårdbiträdet
Nettan tagit på sig för många vikariat, en nätdejt som är på
väg in, chefen sitter på Jersey, sms-lånen måste betalas.”
En komisk show med allvar i botten. Pausservering.
Se yvonneskattberg.com. Biljetter: Pris 150 kronor, med
scenpass 100 kronor. Bokas på tickster.com.
Ev överblivna biljetter säljs vid entrén.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening.
Medarrangör: Haninge kultur.

Bröderna Bågart. Foto: Magnus Selander.

Lördag 10 november kl 13:00
Kulturlördag – Någon kommer på besök med Teater Sláva
På sin vandring till havet stannar vännerna Lova och
Viktoria en stund och delar med sig av sina visor och
berättelser. Familjeföreställning, för barn 2-5 år.
Fri entré. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 11 november kl 13:00–16:00
Svartbäckens skolmuseum
Haninge Hembygdsgille guidar kl 13:00–16:00 2:a
söndagen i månaden under terminerna. Museet är inrymt
i Österhaninge sockens äldsta skolhus, med tidsenligt
inredd skolsal och lärarbostad. Fri entré. Öppet även 9/12.
Se vidare www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille.
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40, vid
Svartbäcksskolan
Arrangör: Haninge Hembygdsgille.
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan. Med stöd av Haninge kultur.

Torsdag 15 november kl 09:30 och kl 10:45
Kultur mitt i veckan – Rädslan med Torgteatern
Interaktiv och lekfull musikteaterföreställning där humor
och allvar blandas. Vad är rädsla? Vad är mod? Kan man
vara modig fast att man är rädd? Familjeföreställning,
från 4 år. Fri entré. Boka plats från 22/10 på 08-606 73 52,
08-606 73 50. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 15 november kl 13:00–14:00
Magnus Lindgren. Foto: Mikael Silkeberg.

Onsdag 7 november kl 09:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Skynda på! Med Torgteatern
En musikfylld och interaktiv berättelse om en förälder
och ett barn, fantasi och lek och om tid. Tid som måste
passas och kläder som ska kläs på, en helt vanlig morgon.
Familjeföreställning, för barn 1-5 år. Fri entré. Boka plats
från 15/10 på 08-606 78 99. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 7 november kl 10:00–15:00
Hantverksföreningen Handlaget gästar konsthallen
I samband med Handlagets jubileumsutställning på 20m2
konst gästar de konsthallen och visar olika spinntekniker.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur och Handlaget.

Föreläsning med Johan Wikén, Viralgranskaren
Falska påståenden och vinklad information sprids dagligen
i sociala medier. Men hur känner man igen ett falskt
påstående? Och vilka är det egentligen som sprider
desinformation? Stora journalistpriset-vinnaren
Viralgranskaren har i över fyra års tid hjälpt svenskarna att
navigera i det omfattande informationsflödet. Handfasta
tips som gör att du kan avslöja bluffmakarna. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Måndag 19 november kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Simson av Lina Sjöberg
Vi läser och diskuterar böcker ur ett normkritiskt perspektiv
tillsammans med bibliotekarie och cirkeldeltagare.
Till 19/11 ”Simson”. Anmäl till Robert Karlsson på
08-606 8219 eller robert.karlsson@haninge.se för att
reservera och hämta ut din bok på biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 7 november kl 13:00 (insläpp från 12.30)
Lunchakademin – Årsta slott och omgivningarna
kring slottet
Föreläsning med Lena Schultz, Årstaguide. Följ med på
en tidsresa till järnåldern, medeltiden, stormaktstiden
och renoveringen av slottet under 1910-tal. Ett myller
av människor och händelser i spännande historisk miljö.
Entré 40 kronor.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 7 november kl 13:00
Boktips med fika
Dela med dig av läsupplevelser. Oavsett om du föredrar
pappersböcker, ljudböcker eller e-böcker. Det är innehållet
som räknas! Fri entré. Vi bjuder på fika. Anmälan från
31/10 på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Biblioteket i Västerhaninge i samarbete med
Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.

Start onsdag 7 november kl 17:30
Magdans med Azita
Kom och dansa magdans, träffa andra, ha roligt och var
aktiv i vardagen. Kursen är avgiftsfri och syftar till att stärka
ditt självförtroende. Vi dansar tillsammans under fem
onsdagar i höst. Kursen riktar sig till vuxna kvinnor. Ingen
förkunskap krävs. Anmälan görs på sodertorn.abf.se.
Jordbro Kultur- och föreningshus

Tisdag 20 november kl 18:30
Filmvisning – En resa med Saadia Hussain och
Hoppla vi lever
Saadia i konstnärskollektivet Corners ställer sig frågan
vad ett hem är. Frågan tar oss till Pakistan, Egypten,
Storbritannien, Sverige och Italien. Ca 28 min. Andra filmen
”Hoppla vi lever” av Lars Lambert handlar om George Grosz.
Vi möter valutasvin, kupongklippare, politiker, knektar,
krigsinvalider och horor samt tyska 20-talets desperata
”hoppla vi lever” mot en fond av bottenlös misär. 28 min.
Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 21 november kl 15:00–17:00
Prata om konsten
Konstansvariga finns på plats i konsthallen och du har
möjlighet att ställa frågor om utställningarna och konsten i
kommunen.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 22 november kl.17:30
Guidad visning
Visning av pågående utställning ”Big Bang” och av konsten
och arkitekturen i kulturhuset.
Haninge kulturhus, Konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Torsdag 8 november kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Magnus Lindgren kvartett
Magnus Lindgren är en av Europas bästa jazzflöjtister
och en briljant saxofonist. Med albumet ”Stockholm
Underground” hyllar han jazzflöjtisten Herbie Manns skiva
”Memphis Underground”, en av de största succéerna
genom tiderna. Magnus är prisad i jazzvärlden både i
Sverige och internationellt. Med sig till Haninge har han tre
vältrimmade musiker. Det blir en skön blandning av soul,
jazz och rhythm & blues med tvärflöjten i centrum. Missa
inte! Förband 18:10. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbs
medlemmar 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
Arrangör: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se, haningejazz.se)
i samarbete med ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge
Riksteaterförening.

Torsdag 22 november kl 18:00
Den karnevaliske Povel Ramel – narr och filosof
Johanna Broman Åkesson musikvetare, skribent och
föreläsare, berättar om Povel Ramels konstnärskap och
bjuder på smakprov ur Povels betydande produktion.
Biljetter à 60 kr bokas och betalas från 8/11 på Biblioteket
i Västerhaninge 08-606 73 50. Obs! Kontant betalning
eller Swish. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Fredag 23 november kl 09:30 och kl 10:45
Kultur mitt i veckan – Resan till Fjäderkungens rike
I Tromäki Dance Companys tolkning av filmen ”Resan till
Fjäderkungens rike” får publiken lära känna kaninen
Johan, hans pappa och de olika karaktärer han möter.
En föreställning med bilder och musik från filmen med
samma namn. Familjeföreställning, från 5 år. Fri entré.
Boka plats från 5/11 på senem.yazan@haninge.se.
Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.
I samarrangemang med Tromäki Dance Company.

Magnus Lindgren. Foto: Mikael Silkeberg.

Fjäderkungens rike. Foto: Michael Klimczak.

KONSTHALLEN
Tom 24 november
Big Bang med Jonas Liveröd
I konsthallen har en enorm takkrona tagit form. I den
balanserar kopior av antika konstverk med medicinburkar
och strumpbyxor utdragna till rånarluvor som möter
skämtartiklar i förvrängda dimensioner. Utställningen tar
avstamp i samlarens subjektiva sätt att tolka världen.

8 december–26 januari
Haningesalongen 2018
Årets tema ”Haninge i världen, världen i Haninge” låter
konstnärer i Haninge fantisera fritt och ta inspirations från
hela världen. Utställningen är jurybedömd och tekniker som
måleri, skulptur, teckning, grafik, fotografi, textil och video
och installationskonst ställs ut.
Läs mer på haninge.se/haningesalongen
Vernissage 8 december kl 12:30
Big Bang med Jonas Liveröd. Foto: Jonas Liveröd

Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Österhaninge konstförening.

PROGRAM NOVEMBER–DECEMBER 2018
Fredagen den 23 november kl 18:00–20:00

Torsdag 6 december kl 19:30 (förband 18:10)

Män i mogen ålder/Vanhoja poikia – Live på bio från
Tammerfors Arbetarteater Livenäytös elokuvateatterissa
Tampereen Työväenteatterist
Humor och vemod går hand i hand när fyra män på en
vindpinad ö i sjön Saimen delar minnen, förhoppningar,
sorger och drömmar. Berättelserna ackompanjeras av Juha
Watt Vainios sånger. Föreställningen sänds på finska med
svensk text. 150 kr, 100 kr med scenpass på tickster.com
Bio Cosmopolite Brandbergen C

Paradiskvartetten med Fredrik Lindborg och
Palle Sollinger m fl
Ovanlig sättning och sköna jazzlåtar i 50–60-talsanda.
Spontanitet, sväng och en fartfylld kväll som aldrig blir
tråkig utlovas! 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. 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: Haninge Riksteaterförening med stöd av Folkets hus och parker,
finskt förvaltningsområde i Haninge, Haninge kultur och Bio Cosmopolite.

Lördag 24 november kl 12:00–16:00
Familjelördag – Resan till Fjäderkungens rike
Läs mer under 23/11. Familjeföreställning, från 5 år.
Fri entré. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, teatern

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

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.
I samarrangemang med Tromäki Dance Company.

Lördag 24 november kl 14:00
Fågeln som flög mot solen – Indisk dans och
storytelling på bibliotek
För barn 3–6 år av Odissi Dansproduktion. Vässa klorna!
Putsa fjädrarna! Följ med på en dansant sagoresa där
djuren har huvudrollen och där alla kan delta med rörelser
och föra berättandet framåt. Historier från skogen, slätten,
byn och den myllrande storstaden. Längd 30 min. Idé och
koncept, koreografi, dans, ljud, berättande: Ulrika Larsen
och Ipshita Rajesh. Gratis! Kontakta Jordbro bibliotek på
08-606 72 51 för mer information.
Jordbro bibliotek, Jordbro C
Arrangör: Haninge kultur. Med stöd av Stockholms läns landsting
och Stockholms Stads kulturförvaltning.

Paradiskvartetten. Foto: Paradiskvartetten.

Fredag 7 december kl 12:30
Lunchkonsert med finska manskören Huutajat/
mieskuoro Huutajat
I samband med Finlands självständighetsdag erbjuder vi ett
mycket exklusivt och originellt gästspel i Haninge. Huutajat
är en 23-man stark manskör som skriker fram sina texter.
Kören har tidigare bl a framträtt på Hultsfredsfestivalen och
i Kungsträdgården. Missa inte en unik konsert! Fri entré!
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn
med stöd av finskt förvaltningsområde.

Indisk dans och storytelling. Foto: Leia Larsen.

Tisdag 27 november kl 19:00–20:20
En dåres försvarstal med Anna Wallander och
Strindbergs Intima Teater
Dåren August får äntligen svar på tal! En kraftfull och laddad
monolog av och med Anna Wallander. Hon spelar med
stor kraft ut Siris frustration, förtvivlan och schizofrena liv.
Biljetter 150 kr. Med scenpass 100 kr. Bokas på
tickster.com. Ev överblivna biljetter säljs vid entrén.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Fredag 30 november kl 12:30
Lunchkonsert med Ale Möller trio
Ale Möller är en mycket begåvad multiinstrumentalist som
spelar allt från mandola, dragspel och flöjter, skalmeja och
kohorn. Pianisten och keyboardisten Mats Öberg är kanske
mest känd som halva ”Mats & Morgan”, och han har spelat
med alla från Frank Zappa till Carola. I dag räknas han som
en av landets främsta improvisationsmusiker. Olle Linder
spelar bas, trummor, mandola och alla möjliga slagverk.
Han är fascinerad av latinamerikansk musik och han har
bl a besökt och spelat i Brasilien, Argentina och Uruguay.
Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn
i samarbete med Stallet – världens musik.

Huutajat. Foto: Timo Heikkala.

Lördag 8 december kl 12:00–16:00
Vinterlördag med Haningesalongens vernissage,
Huutajat, stipendieutdelning, talangvinnaren
Madeleine Hilleard och Luciakonsert
Välkommen på familjelördag då kulturen uppmärksammas
i Haninge med kulturstipendieutdelning, artister som
finska skrikkören Huutajat, och vinnaren av TV4:s Talang,
Madeleine Hilleard. Madeleine är en sextonåring från
Vendelsö som lärt sig sjunga opera på Youtube men som
även sjunger musikal och pop. Det blir också julkorts
fotografering med den Pedagogiska designbyrån och
Musikskolans årliga Luciakonsert kl 15:00. Fri entré men
biljetter hämtas på plats från kl 13:30.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening med stöd av
finskt förvaltningsområde.

Madeleine Hilleard. Foto: Annika Berglund.

Lördag 8 december kl 14:00
Julkul med Hasta la Pasta
Clownföreställning med slapstick och magi av
Dotterbolaget. En snubblande servitör och en lat kock gör
sitt bästa för att hålla sin restaurang igång. Allting som
kan gå fel, går fel! Familjeföreställning, från 5 år. Fri entré.
Begränsat antal platser.
Jordbro parklek
Ale Möller Trio. Foto: PA Sandberg.

Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 3 december kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: En fantastisk kvinna (Chile, 2017)
Marina har en relation med Orlando, en äldre man som
plötsligt går bort. Istället för att få sörja behöver Marina
kämpa för sin rätt att vara sig själv, mot myndigheterna och
Orlandos familj. Efter filmen bjuder vi på fika och diskuterar
filmen tillsammans. Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken
på Biblioteket i Handen. Mer information på
bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Hasta la Pasta. Foto: Henrik Dahl.

Lördag 8 december kl 18:00
Fredrika Bremers julkonsert med uppläsningar
Konsert och uppläsningar ur Selma Lagerlöfs Mamsell
Fredrika. Gunvor Joelsson, recitation, Gunilla Franklin,
sång och Mikael Fahlstedt, orgel och piano. Efter konserten
finns glögg och pepparkakor i församlingshemmet.
Kyrkbuss till Österhaninge kyrka t o r. Avgång Skomakarv.
17.00, Brandbergen C 17.10, Haninge C 17.20, Jordbro Stn
17.30, ÖH Kyrka 17.45. Återresa 21.00 omvänd färdväg.
Info: svenskakyrkan.se/haninge och fredrikabremer.net.
Österhaninge kyrka
En fantastisk kvinna. Foto: Edge entertainment.

Tisdag 4 december kl 16:30
Jul-allsång med musikskolan i Haninge
Musikskolans kör från Ribbybergsskolan sjunger julsånger
med oss. Fri entré. Anmälan från 23/11 på Biblioteket i
Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Musikskolan i Haninge i samarbete med Biblioteket i
Västerhaninge och Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.

Arrangör: Svenska kyrkan i Haninge i samarbete med
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Torsdag 13 december kl 16:00
Luciatåg med Haninge musikklasser
Traditionsenligt Luciafirande med sångklasserna åk 7–9
från Haninge musikklasser under ledning av Stevie Mensah.
Fri entré.
Haninge kulturhus, foajén
Arrangör: 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 recep
tion 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

