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SEP–OKT
PROGRAM SEPTEMBER–OKTOBER 2018

Program för barn

Måndag 3 september kl 18:00–21:00

Lördag 8 september kl 12:00–16:00

Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Korparna (Sverige, 2017)
Agne och hans familj har brukat sin gård i generationer och
han tar för givet att sonen Klas ska fortsätta traditionen
men Klas vill inte gå i faderns fotspår. 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

Haningedagen – utställningar, artister, dans, musik,
föredrag och samtal i samarbete med Haninge Gatufest
Vi kommer att behandla frågor om individens rätt till
kommunikation och yttrandefrihet i ett demokratiskt
och jämställt samhälle. Tema i år är ”Det goda livet”.
Kostnadsfritt. Läs mer på haninge.se/haningedagen
Poseidons torg

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Lördag 8 september kl 15:15–16:00

Torsdag 6 september kl 9:00–12:00
Lätt om valet
Att rösta, så fungerar det! Välkommen på valskola på ett
lätt sätt i Jordbro bibliotek! Vi visar hur det går till att rösta
och varför det är viktigt. Riktar sig till dig som i lugn och ro
vill få stöd och mer information om valet. Om ni vill komma
en grupp vill vi att ni föranmäler er till bibliotekarie
anna.carlen@haninge.se på Jordbro bibliotek.
Jordbro bibliotek, Hurtigs torg 1, Jordbro C
Arrangör: Biblioteken i Haninge, Studieförbundet Vuxenskolan,
ABF Södertörn och Studiefrämjandet.

Torsdag 6 september kl 9:30 och 10:45

Arrangör: Haninge kommun.

Möt författaren Lasse Berg på Haningedagen
– Drömmen om det goda livet
Lyssna på författaren Lasse Berg. ”Ett vinnande leende
utan skarpslipade hörntänder och två tomma händer gjorde
oss till människor, till jordens snällaste apa”. Så skriver
författaren Lasse Berg i den sista delen av Kalaharitrologin,
”Ut ur Kalahari – Drömmen om det goda livet.” Med stöd
av den senaste forskningen berättar han historien om det
samarbetande, lättjefulla, berättande, dansande, målande,
skönhetstörstande djuret människan. Möt en av Sveriges
viktigaste folkbildare! Fri entré.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kommun.

Kultur mitt i veckan – Någon kommer på besök
På sin vandring till havet stannar de två vännerna Lova
och Viktoria en stund och delar med sig av sina visor och
berättelser som blandas med sånger, rörelser och dans.
De är på väg till havet och möter hajar och bläckfiskar.
Musiken är specialskriven till föreställningen som är
producerad av Teater Sláva. 2–5 år. Kostnadsfritt. Boka
plats från 13/8 på 08-606 71 17. Bokningen är bindande.
Jordbro Parklek

Söndag 9 september kl 13:00–16:00

Arrangör: Haninge kultur.

Arrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangör: Studieförbundet
Vuxenskolan. Med stöd av Haninge kultur.

Torsdag 6 september kl 12:00–21:00
Kultur- och demokratidag i Jordbro – Valet i centrum
Välkomna till en fullspäckad dag och kväll där vi har valet
i fokus. Torgmöten, mat, seminarier, konserter, debatter,
valinformation och avslutning med stor valgala.

Svartbäckens skolmuseum öppnar för hösten
Välkomna att vandra runt i skolsalen, inredd i huvudsak
enligt tidigt 1900-tal, och i lärarbostaden. Kl 14 bjuds man
på en liten ”historielektion”. Fri entré. Öppet även 14/10,
11/11 och 9/12.
Se vidare hembygd.se/haninge-hembygdsgille
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40,
vid Svartbäcksskolan

Torsdag 13 september kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – The Classic Jazz Quartet med Anna Sise
Vokalisten Anna Sise tolkar med kraft och känsla odödliga
melodier från förr. Klas Lindquist på klarinett- och altsax,
Jens Lindgren på trombon, Göran Lind på bas och Holger
Gross på gitarr. 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
Arrangörer: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se, www.haningejazz.
se), ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Lördag 15 september kl 13:00
Kulturlördag – Någon kommer på besök
Läs mer ovan under 6/9. Familjeföreställning från 2 år.
Fri entré. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 20 september kl 18:00–21:00
Kultur och demokratidagar. Illustration: Mats Persson.

Torsdag 6 september kl 12:00
Invigning med torgmöte och lunchkonsert – Fri Luft
Torgmöte med lunchmusik, ”Global karneval” med gruppen
Fri Luft. Trion ser musik som ett universellt språk som kan
förena människor trots olikheter som etnicitet, bakgrund
och åsikter. Medverkande: Jonas Lindeborg (trumpet),
Staffan Findin (trombon), Andreas Andersson (barytonsaxofon). Grillning och tal.
Jordbro centrum
Arrangör: Haninge kultur, biblioteken i Haninge, Mötesplats Jordbro,
Ung 137, Servicegruppen, Stationen, Blå Vägen, ABF Södertörn,
Haninge Riksteaterförening och Ungdomsrådet med stöd
av MR-beredningen i Haninge och Länsmusiken i Stockholm.

Torsdag 6 september kl 13:00–16:00
Seminarier – Jack Werner, Stina Oscarson
och filmprojektet RÖST
Kl 13 – Frilansjournalisten Jack Werner berättar om varför
han älskar källkritik, och vad vandringssägner på sociala
medier kan berätta. 2014 lanserade han tillsammans
med två kollegor Viralgranskaren på tidningen Metro, som
belönades med Stora journalistpriset. Våren 2018 kom han
med boken ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.
Kl 14 – Stina Oscarson – ”Tror du att du kan förändra
världen utan att anstränga dig?” Stina har skrivit en
handbok för medborgare med illustrationer av serietecknaren Sara Granér. En inspirationsföreläsning om
hur vi försvarar demokratin. Stina Oscarson är dramatiker och samhällsdebattör. Hon var tidigare knuten till
Orionteatern och har varit chef för Radioteatern.
Kl 15 – RÖST – ett demokratiprojekt med dokumentära
kortfilmer från Sverige i samarbete med Folkets Bio, SVT
och Svenska Filminstitutet. Unga och nya röster bakom
och framför kameran som ska inspirera till samhällsengagemang. ”Vems röst hörs i det offentliga samtalet?”
”Hur gör jag min röst hörd?” Varje seminarium är ca
45 min långa. Man kan välja att delta i ett eller flera av de
tre seminarierna.
Fri entré men föranmäl om ni vill komma en grupp till:
kristina.nyman@haninge.se
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 1, Jordbro C

Soppa&surr – Haningeförfattare presenterar sig
och minnesstund för Per Olof Ekvall
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter såsom målning, musik,
bokprat m m. Denna kväll kommer vi minnas skådespelaren
och kulturpersonligheten Per Olof Ekvall som gick bort
i maj. Under många år höll han populära novellhörnor i
Haninge och deltog vid ett flertal tillfällen i uppläsningar
i Haninge kulturhus. Man kan även träffa Haningeförfattare,
Jörn Hammarstrand och Louise Björnlund m fl. Går du i
författardrömmar eller bara är nyfiken?
Fråga Haningeförfattarna under kvällen. Du kan även köpa
signerade böcker. Är du publicerad författare bosatt i
Haninge och vill delta i eventet?
Maila Jörn på jorn.hammarstrand@gmail.com
Fri entré. Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, Haninges
litterära nätverk och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Fredag 21 september kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Lövkoja
Det är spännande att se världen genom ett lövverk, att
betrakta utan att bli sedd. En fantasifull föreställning om
kojbygge som avslutas med en gemensam dansverkstad.
En dans-, musik- och filmupplevelse av Ingrid Olterman
Dans. Från 4 år. Kostnadsfritt. Boka plats från 27/8 på
08-606 85 20. Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Haninge kultur, biblioteken i Haninge, ABF Södertörn,
Mötesplats Jordbro, Ung 137, Freezone och Ungdomsrådet med stöd
av MR-beredningen i Haninge.

Torsdag 6 september kl 16:00–17:00
Diskussionsforum för unga med Ungdomsrådet
Erik Wahlström från Ungdomsrådet och fritidsledare
från Ung 137 och ledare från Freezone tar upp frågor
från seminariet kl 13–16. Här förbereds också frågor till
våra politiker som utfrågas kl 18 under Jordbro Valgala.
Alla ungdomar är varmt välkomna!
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 1, Jordbro C

Lövkoja. Foto: Martin Skoog.

Arrangör: Ung 137, Åby- och Tungelstagården, Freezone, Vägen Ut
och Ungdomsrådet.

Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 22 september kl 12:30–15:00
Vernissage av utställning med Jonas Liveröd
Kl 13:00 presenterar konstintendent Kristyna Müller
utställningen med konstnären närvarande.
Haninge kulturhus, konsthallen

Lördag 22 september kl 12:00–16:00
Torsdag 6 september kl 17:00–21:00
Jordbro Valstuga med Jordbro Valgala
Träffa Haninges politiker och ställ personliga frågor.
Mingel och tilltugg.
Kl 18–19 ”Röster från Jordbro” – Jordbrobor, och människor
som är engagerade i frågor som berör Jordbro, ställer frågor
till vår politikerpanel. Samtalsledare är Per Sternbeck med
sidekick Erik Wahlström.
Kl 19–21 Jordbro Valgala med en mängd spännande
artister och grupper. Italo Mandingo Dance Group, Serbiska
folkdansgruppens Nikola Tesla, artister från Vägen Ut,
Musikskolans stråkensemble Amadeus, Jordbro United
(J.U.D.S), kören Gränslösa röster – Voices without borders
– ett kör med asylsökande, nysvenskar och svenskar som
bott länge i Sverige och avslutningsvis Chelsea Muco från
Vägen Ut.
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 1, Jordbro C
Arrangör: Haninge kultur, biblioteken i Haninge, Mötesplats Jordbro,
Ung 137, Åby- och Tungelstagården, Miljöverkstan, Haninge Kulturskola, ABF Södertörn, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Stationen, Blå Vägen, Freezone, Vägen Ut, Rädda Barnen i
Haninge, IOGT-NTO, föreningen Dignitas, Haninge Riksteaterförening
och Ungdomsrådet med stöd av MR-beredningen i Haninge.

Familjelördag – Lövkoja 13:00
Läs mer om föreställningen ovan under 21/9. 60 kr per
person inkl serviceavgift. 45 kr med scenpass. Familjeföreställning från 4 år. Boka plats på haninge.se/kultur
Gör kojor och tittskåp med knastriga löv i konstverkstan.
Det händer grejer på bibblan. Titta gärna in! Gratis.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 24 september kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Jag, En av David Levithan
Första tillfället av tre, även 22/10 och 19/11. Vi läser och
diskuterar tre böcker ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med bibliotekarie och cirkeldeltagare, till 24/9
”Jag, En”. Anmäl dig till Robert Karlsson på 08-606 82 19
eller robert.karlsson@haninge.se för att reservera din bok att
hämta ut på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå
Arrangörer: Haninge kultur.

Tisdag 25 september kl 18:30

Soppa&surr goes to Jordbro
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter, såsom målning, musik,
bokprat m m. Fri entré. Se Facebook/soppa&surr för mer
information. I kväll smygstartar soppa&surr och besöker
Jordbro och kultur- och demokratidagen. Nästa soppa&surr
är 20/9.
Jordbro kultur- och föreningshus

Filmvisning – Helene Schjerfbeck och Nordiska landskap
Först visas ”Brev och målningar från ett konstnärsliv
1862–1946”. 22 min. Helene Schjerfbeck började måla
i 1800-talets naturalistiska och historiserande stil men
utvecklade sedan ett alltmer reducerat och sparsmakat
modernistiskt måleri. Hon är mest omtalad för sina uttrycksfulla och avskalade självporträtt. Sedan visas
”Från Realism till stämningskonst – Landskapet i nordiskt
måleri 1875–1915”. 29 min. Nordiska konstnärer sökte sig
till Paris och kanalkusten. ”Verklighet, ljus och luft” var
parollen. Båda filmerna är gjorda av Göran Gunér. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 6 september kl 18:00–21:00

HANINGE KONSTHALL
Till och med 9 september

22 september – 24 november

Mot Nya horisonter av Anna Ådahl
Med arkivmaterial som utgångspunkt blickar Anna Ådahl in i
dåtidens framtid och låter den landa i dagens Haninge.
Hon undersöker visioner kring hur staden kan planeras och
människor leva och röra sig i den. I utställningen visas flera
äldre verk men även ett helt nytt verk som med hjälp av ett
digitalt verktyg förstärker verkligheten och utforskar Poseidons
torgs historiska lager.
Konsthallen, Haninge kulturhus

Jonas Liveröd
I utställningen växer en stor installation fram. Både vardagliga och ovanliga material och föremål dyker upp och vävs
samman till en enda helhet. Jonas Liveröd har haft ett flertal
separatutställningar och är utbildad på Akademie voor
Beeldende Kunsten i Enschede, Holland.
Vernissage 22/9 kl 13:00.

Arrangör: Haninge kultur.

PROGRAM SEPTEMBER–OKTOBER 2018
Fredag 28 september kl 12:30

Tisdag 16 oktober kl 18:00

Lunchkonsert med Folk’Avant – svensk och finsk folkmusik
Folk’Avants musik är en blandning av svensk och finsk
folkmusiktradition med texter på både svenska och finska.
Gruppen har sin grund i den svenska och finska folkmusiktraditionen men komponerar text och musik själva
för fiol, sång och kantele. Här ryms delikata melodier,
starka berättelser, ljudlandskap som vandrar mellan
instrument och låtar, stämsång och en obeveklig energi!
Medverkande Anna Wikenius (sång), Anna Rubinsztein
(sång, fiol) Maija Kauhanen (sång, kantele). Vi bjuder på
finska piroger så långt de räcker. Fri entré.
Brandbergens bibliotek

Författarbesök – Mirja Unge
Mirja Unge talar om sin roman ”Jag går och lever”. Mirja
Unge har hyllats för sin särpräglade berättarstil och fått
flera prestigefyllda priser för sina böcker. Hon debuterade
1998 med romanen ”Det var ur munnarna orden kom”, och
har sedan dess givit ut romanerna ”Järnnätter” (2000) och
”Motsols” (2005) samt novellsamlingen ”Brorsan är mätt”
(2007). Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn.

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

Måndag 1 oktober kl 17:30–19:30
Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell med vägledning
av konstnär Leif B Larsson. Kostnad 80 kr/tillfälle, biljett
köps i bibliotekets reception. Ta med eget material. Ingen
föranmälan. Även 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 och 5/11.
Haninge kulturhus, Kulturrum 2
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Konstnärerna.

Måndag 1 oktober kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Lyubov – Kärlek på ryska (Sverige, 2017)
Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och dokumentärfilmaren Staffan Julén undersöker den ryska folksjälens
förhållande till kärlek. Tillsammans skildrar de en process
driven av lika delar politiska, konstnärliga och humanistiska
drivkrafter. 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
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Fredag 5 oktober kl 12:30
Lunchkonsert – Chopinkonsert med pianist Marie Carlsson
Pianisten Marie Carlsson är utbildad vid Musikhögskolorna
i Stockholm och Malmö och har en Master of Fine Arts in
Music. Nu är hon verksam som solist och kammarmusiker
med framträdanden i Frankrike, Tyskland, Österrike, USA
och Sverige. I Haninge får vi höra ett program med musik av
Frederic Chopin, pianots poet, som med sina melodier får
pianot att sjunga om längtan, passion och melankoli. Det blir
valser, drömska nocturner, melankoliska mazurkor m m.
Fri entré.
Haninge kulturhus, Kaféscenen
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Haninge kultur och ABF Södertörn.

Fredag 5 oktober kl 9:30
Kultur mitt i veckan – Har du hört
att Rosie har bitit i gräset?
Med en pjäs i femton korta betraktelser kring livet och
döden, samt humor, sång och musik tar Pygméteatern sig
an de stora existentiella frågorna på ett roligt, fantasifullt
och sakligt sätt. Det är svårt att förstå vad döden är, men
lite grann kan man veta i alla fall. Exempelvis växter, djur
och människor som lever måste dö till slut. Inga undringar
är för små, för stora eller omöjliga. Vart kommer man när
man dör? Från 4 år. Kostnadsfritt. Boka plats från 17/9
på 08-606 85 20. Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Mirja Unge. Foto: Göran Segeholm.

Tisdag 16 oktober kl 9:00 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Skynda på!
En föreställning om tid av Torgteatern. En musikfylld och
interaktiv berättelse om en förälder och ett barn, om fantasi
och lek och om tid. Tid som måste passas och kläder som
ska kläs på, en helt vanlig morgon. Vad är tid? Och varför är
det alltid så bråttom just när det är som roligast? Från
1–5 år. Kostnadsfritt. Boka plats från 24/9 på 08-606 72 52,
08-606 72 37. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Jordbro
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 20 oktober kl 12:00–16:00
Familjelördag – Världens barn!
Musik Jorden Runt 13:00 och insamlingskonsert
för Världens barn med Haninge musikskola 14:00.
Vi uppmärksammar världens barn med en musikalisk resa
av Duo Rydén & Rehak. ”Musik Jorden Runt” bjuder på
svängiga balkanrytmer, säckpipor, fransk musette, ungersk
czardas eller argentinsk tango. Familjeföreställning från 6
år. Kostnadsfritt. Kom in för att måla av, till och för musik
i konstverkstan. Det händer grejer på bibblan. Gratis.
Insamlingskonsert för Världens barn med Haninge Musikskola
kl 14:00 i samarbete med Röda korset. Biljetter 60 kr för
vuxna, 40 kr för skolungdom köps på plats från kl 13. Gratis
för barn under 7 år. Intäkterna går till Världens barn.
Haninge kulturhus, Kaféscenen och teatern
Arrangör: Haninge kultur med stöd av Länsmusiken i Stockholm
och i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 22 oktober kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Fortfarande Alice av Lisa Genova
Andra tillfället av tre, även 19/11. Vi läser och diskuterar
böcker ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med
bibliotekarie och cirkeldeltagare, till 22/10 ”Fortfarande
Alice”. Anmäl dig till Robert Karlsson på 08-606 8219 eller
robert.karlsson@haninge.se för att reservera din bok att
hämta ut på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 23 oktober kl 12:30
Lunchkonsert med Ola Magnell
Vi vill stolt presentera en konsert med en av våra största
låtskrivare, Ola Magnell. Med bra melodier och texter
som balanserar från humor till djupaste allvar och snygga
arrangemang är han en av en av landets ikoner inom
svenska musikvärlden. I augusti fick han, mycket välförtjänt,
Frödingsällskapets lyrikpris. Ola Magnell har gjort oförglömliga kultlåtar som ”Påtalåten” och album som ”Nya perspektiv”.
Fri entré.
Haninge kulturhus, Kaféscenen
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Haninge kultur och ABF Södertörn.

Har du hört att Rosie har bitit i gräset. Foto: Michael Koitzsch.

Lördag 6 oktober kl 12:00–16:00
Familjelördag – Har du hört att Rosie
har bitit i gräset? 13:00
Läs mer om föreställningen ovan under 5/10. 60 kr inkl
serviceavgift. 45 kr med scenpass. Familjeföreställning från
4 år. Boka plats på haninge.se/kultur. Hitta nya universum
i konstverkstan! Det händer grejer på bibblan. Gratis.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarrangemang med Haninge
riksteaterförening.

Onsdag 10 oktober kl 13:00 (insläpp från 12:30)
Lunchakademin – Hemska händelser på Södertörn
Maria Landin, kommunantikvarie i Nynäshamn, har under
året kommit med en ny bok om ”Hemska Händelser på
Södertörn”. Här får vi lyssna till några berättelser hämtade ur
verkligheten och Sotholms härads dombok. Visste du att det
utdömdes dödsstraff för 68 olika brott enligt 1724 års lag?
Vilka var brotten och vilka var människorna som dömdes?
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 10 oktober kl 18:00
Stockholms skärgård i dur och moll med Erling Matz
Varför går nästan alla visorna om Stockholms skärgård
i dur och visorna om Bergslagen, skogar och inland i
moll. Författaren och sjöhistorikern Erling Matz sjunger,
spelar, funderar och berättar. Han har skrivit en lång rad
böcker om skärgårdens historia och sällsamheter, och
har bl a arbetat för Skärgårdsstiftelsen och Svenska
Turistföreningen. Det blir mycket sång och musik – och
kanske lite allsång till Evert Taubes egen luta. Fri entré.
Tullhuset på Dalarö
Arrangör: Dalarö Hembygdsförening, Dalarö kultur- och föreningscentrum, Haninge kultur och ABF Södertörn.

Torsdag 11 oktober kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Mathias Algotsson
och Linda Pettersson
Konsert med pianisten Mathias Algotsson och sångerskan
Linda Pettersson. Mathias dynamiska musik svänger,
värmer och överraskar. Han är den ende icke-saxofonist
som förärats ”Dompans guldsax”! Linda Pettersson är en
av Sveriges mest uppmärksammade sångerskor som
hyllats i en mängd sammanhang. 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: Haninge Jazzklubb (info@haningejazz.se, haningejazz.se),
ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Lördag 13 oktober kl 11:30–14:30
Bibliotekets Vänner i Västerhaninge firar 25-årsjubileum
Kom och fira Bibliotekets Vänner med oss! Det blir sång
och musik och berättelser av Heri Eysturlid från Färöarna
bl a. Mer information kommer senare. Fri entré. Anmälan
från 27/9 på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och Haninge kultur.

Ola Magnell. Foto: National.

Tisdag 23 oktober kl 13:00–16:00
Seniormingel – funkismellovinnaren Freja,
återbruksverkstad, konstvisning m m
Möt årets vinnare av funkisfestivalen 2018 på Cirkus, Freja
Holmberg, med musiker. Dessutom återbruksverkstad under
ledning av Åsa Sand. Upptäck hur en mjölkkartong blir en
brödkorg, reklampapper blir pärlor, glasburkar blir ljuslyktor
och flingpaket blir presentaskar. Konstvisning i konsthallen.
Tipspromenad i biblioteket på tema Svenska Akademien.
Konferencier är Anders Jalkeus med sidekick Anna Rosén
från Haninge Kulturskola. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, biblioteken, ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening och Äldreförvaltningen.

Fredag 26 oktober kl 9:00 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Imse Vimse Mozart
Mozart har just vaknat efter en djup sömn, utmattad efter
att ha varit på turné med sina vänner i 250 år. Ensemblen
framför korta delar ur några av Mozarts operor, Trollflöjten
och Don Giovanni, men efter en stund vill Mozart skapa nytt,
tillsammans med kamraterna och publiken! Från 3–9 år.
Kostnadsfritt. Boka plats från 1/10 på 08-606 85 20.
Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

Söndag 28 oktober kl 14:00
Körkonsert – Vislustan sjunger visor under ledning
av Karl Nicklas Gustavsson
Vislustan är en kör som föddes ur kärleken till visan.
Kvällens jubileumskonsert är en exposé över 30 års repertoar
med allt från traditionella folkvisor till visor av modernare
snitt för kör a cappella samt med instrumentalensemble.
Biljetter köps vid entrédörren till konsertlokalen från 1 timme
före konserten. Pris 100 kr. Under 18 år fri entré. Kontant
betalning eller swish.
För mer information se vår hemsida vislustan.se
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Kören Vislustan med stöd av Haninge kultur.

Tisdag 30 oktober kl 18:00
Lena Andersson – Sveas son
Lena Andersson, känd författare (Augustprisvinnare 2013),
journalist, krönikör m m. Lena föreläser om sin senaste bok
”Sveas son” – en berättelse om folkhemmet. Biljetter à 60 kr
bokas och betalas från 16/10 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, ABF Södertörn och Haninge kultur.

Tisdag 30 oktober kl 18:30
Filmvisning – Jag ska bli Sveriges Rembrandt eller dö!
Ernst Josephson (1851–1906) räknas idag som en av de
största i svensk konst. Hans liv var dramatiskt, fullt av
strider, förhoppningar och nederlag. Först 1893 hyllades han
allmänt för sitt måleri. Då var han sedan fem år en psykiskt
bruten man. En film av Göran Gunér. 86 min. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Österhaninge konstförening 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 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

