Sofi och Ellinor Sjöberg.
Foto: Ola Jacobsen.

JAN–FEB
Program för barn

PROGRAM JAN–FEB 2018
Söndag 14 januari kl 13:00–16:00

Torsdag 1 februari 2018 kl 18:00

Välkomna till Svartbäckens skolmuseum
Haninge Hembygdsgille håller öppet i Österhaninge sockens
äldsta skolhus från 1846. Hör förre skoldirektören Olle
Flodby berätta om skolan från kl 14. Museet är öppet
kl 13–16 den andra söndagen i månaden under terminerna,
d v s under resten av vårterminen 11/2, 11/3, 8/4, 13/5
och 10/6. Välkomna till en annan tid! Fri entré. För mera
information se hembygd.se/haninge-hembygdsgille
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40,
vid Svartbäcksskolan

Soppa&surr – Konsert till minne av Ulf Oldberg
Ulf Oldberg var verksam i Haninges kulturliv i över 40 års
tid. Han var en av initiativtagarna till Ormteatern och skrev
och regisserade deras pjäser under teaterns första 10 år.
På 2000-talet startade Ulf tillsammans med den kubanske
regissören Alejandro Iglesias Teater Sesam i Jordbro. Ulf
undervisade också på SFI. Förutom pianist, gitarrist och
låtskrivare, var Ulf även folkmusikant och spelade klarinett
i folkmusiktrion UddaJämt. I oktober 2017 gick Ulf bort och
med anledning av hans bortgång ordnar Soppa&Surr en
minneskonsert med levande musik med anknytning till Ulf
och hans kulturgärning.
Haninge kulturhus

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

Torsdag 18 januari kl 18:00
Karin Bojs – Min europeiska familj, de senaste 54 000 åren
Karin Bojs, författare och vetenskapsjournalist, föreläser
om släktforskning med hjälp av DNA utifrån sina böcker
”Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren” och
”Svenskarna och deras fäder - de senaste 11 000 åren”.
”Min europeiska familj” tilldelades Augustpriset i fackboksklassen 2015. Biljetter à 60 kr bokas och betalas från 8/1
på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Obs! Endast kontant betalning. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med Biblioteket
i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Sofi och Ellinor Sjöberg. Foto: Ola Jacobsen.

Fredag 2 februari kl 12:30
Lunchkonsert – Country med systrarna Sjöberg
Systrarna Ellinor och Sofi Sjöberg från Ornö sjunger
countryinspirerade låtar till piano och gitarr. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet
Hunden. Foto: Sigyn Stenqvist.

Lördag 20 januari kl 13:00
Premiär för Hunden – familjeföreställning
med Dotterbolaget
En kall vinterkväll, precis när Peri och Nasgul skall stänga
sin matvagn, får de besök av en mycket ensam hund. Högst
motvilligt börjar kvinnorna tycka om den. Hunden blir deras
vän och förtrogna. Men en dag knackar hälsoinspektören
på. Hur mycket ska man riskera för att hjälpa? Hur mycket
skall man dela med sig och vad kan man kräva när man
behöver hjälp? Från 4 år.
Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus

Huvudarrangör: Haninge Riksteaterförening. Medarrangör: ABF Södertörn
och Haninge kultur.

Lördag 3 februari kl 12:00–16:00
Familjelördag – Gräs med Claire Parsons Co
Familjeföreställning kl 13. Läs mer under 1 februari.
Biljettpris: 60 kr per person inkl serviceavgift. 45 kr med
scenpass. Från 4 år. Boka biljetter på haninge.se/kultur
Kom in i Konstverkstan och skapa din egen tredimensionella
gräsmattemodell. Det händer även grejer på bibblan.
Titta gärna in. Gratis.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Dotterbolaget i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 25 januari kl 18:00–21:00
Soppa&surr startar för säsongen
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.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Dröm vidare. Foto: Alexandra Aristarhova.

Måndag 5 februari kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Dröm vidare (Sverige, 2017)
Mirja måste finna sin plats i världen efter ett avtjänat
fängelsestraff. När hon lyckas få ett jobb som hotellstäderska börjar hon leva dubbelliv. 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.

Tisdag 6 februari kl 18:30

Bokomslag ”Närmare än du tror”. Bokförlaget SOL.

Filmvisning – Kvinnorna vid konstens källa
och Sigrid Hjertén – målarinna
Det är dags för första visningen för säsongen och två filmer
av Göran Gunér visas (30 min). Hösten 1988 ordnade
Liljevalchs en succéartad utställning under namnet ”De
drogo till Paris” med 29 nordiska kvinnliga konstnärer som
varit verksamma runt 1880. Det var först vid den här tiden
som kvinnor fick en verklig möjlighet att bryta sig in på
konstens område. Paris var det stora målet – här fanns
inspirationen och den nya konsten. Filmen är både en
konstnärlig och konsthistorisk upplevelse. Filmen om
Sigrid Hjertén är ett kort konstnärsporträtt av en av de
främsta pionjärerna inom svensk modern konst.
Gratis kaffe och kaka efter filmen. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 25 januari kl 18:00–20:00
Bokrelease med författare Jenny Jacobsson
Författaren Jenny Jacobsson från Haninge kommer med
sin andra roman, ”Närmare än du tror”. Författarintervju,
signering och mingel. Välkommen att fira med Jenny.
Musik, pausservering med öl och vin. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Jenny Jacobsson i samarbete med Haninge kultur och
kulturhusets ambassadörer.

Jenny Madestam. Foto: Anna Hartvig.

Onsdag 7 februari kl 12:00
Gräs med Claire Parsons Co. Foto: Petra Hellberg.

Torsdag 1 och fredag 2 februari kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Gräs med Claire Parsons Co
Scenen är täckt av gräs och en halv bil är på väg in.
Luckor öppnas. Rödhåriga figuren och en fikasugen
granne dyker upp. Regnet jonglerar under ett moln.
Tussar blir tankebubblor. Familjeföreställningen Gräs är
ett fantasifullt samarbete mellan Claire Parsons Co och
Marionetteatern. Här möts dansare, dockspelare och en
cirkusartist för allra första gången på scenen. Från 4 år.
Kostnadsfritt. Boka plats från 11/1 på 08-606 85 20.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangörer: Haninge kultur.

Akademisk halvtimme med Jenny Madestam
– hur är acceptansen för kvinnliga ledare
Jenny Madestam är statsvetare på Södertörns högskola
och har forskat om svenska partier, politiskt ledarskap,
ledarrekrytering, politik och sociala medier samt granskat
polisutbildningen och mångfaldsattityder inom den. Efter
sin disputation arbetade hon med ett projekt om ledarrekrytering i svenska partier vilket resulterade i boken
”Hur blir man vald?” (2014). Temat är i högsta grad aktuellt
i samband med diskussionerna om att Anna Kinberg
Batras avgång bl a berodde på hennes kön. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn i samarbete med
Södertörns Högskola.

HANINGE KONSTHALL

Foto: Carolina Alvear Bello.

Foto: Sara Wallgren.

T o m 28 januari 2018

10 februari–11 mars

Haningesalongen
Varje år deltar både amatörer och yrkesverksamma
konstnärer i Haningesalongen. I år är temat Då, nu, sedan
och det blir en utställning med måleri, foto, animation,
skulptur och installation. Juryns val går i år till Carolina
Alvear Bello.

Utställning med Jorun Jonasson och Sara Wallgren
Hur har historien påverkat kvinnors roll och kvinnors skapande? Möt två konstnärers uttolkningar och forskande
perspektiv på bortträngning av kvinnor.

Arrangör: Haninge kultur och Österhaninge konstförening.

Arrangör: Haninge kultur.

PROGRAM JAN–FEB 2018
Torsdag 8 februari kl 18:00

Tisdag 13 februari kl 9:30 och 10:45

Släktforskning i Västerhaninge
Kom och ställ frågor till Sune Nilsson och Sven Klasenius
från Haninge hembygdsgille och se vad vi har för släktforskningsresurser. Fri entré. Anmälan från 25/1
på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen

Kultur mitt i veckan
– Läsa Röra med Ingrid Olterman dans
En poetisk rörelsetolkning. Fritt ur boken ”Tänk om” av
Lena Sjöberg. Tänk om vi var fladdermöss med huggtänder
och klor. Tänk om vi var skräcködlor, en liten och en stor.
Tänk om du var hundvalp och jag en vuxen hund.
Kom, sätt dig här hos mig, så låtsas vi en stund. För barn
0–5 år. Kostnadsfritt. Boka plats från 22/1 på 08-606 72 51,
08-606 72 37 eller anna.carlen@haninge.se.
Bokningen är bindande.
Biblioteket i Jordbro

Arrangör: Haninge hembygdsgille och Biblioteket i Västerhaninge i
samarbete med Bibliotekets Vänner i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Arrangörer: Haninge kultur.

Fredrik Lindborg. Foto: Christer Broberg.

Torsdag 8 februari kl 19:30
Haninge Jazzcafé – Fredrik Lindborg med trion LSD
Tre av Sveriges absolut bästa yngre jazzmusiker – Fredrik
Lindborg, saxofon, Martin Sjöstedt på bas och Daniel
Fredriksson vid trummorna - i samma band och på samma
scen i en härlig jazzunderhållning med egna kompositioner
och klassiska melodier ur såväl den amerikanska som den
svenska musikskatten. Förband kl 18:10.
Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar och alla med
scenpass. 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
För mer information: info@haningejazz.se, haningejazz.se
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Jazzklubb ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge
Riksteaterförening.

Läsa Röra. Foto: Amanda Norlander.

Onsdag 14 februari kl 9:30 och 10:45
Läsa Röra med Ingrid Olterman dans
Boka plats från 22/1 på 08-606 78 99
eller biblioteketbrandbergen@haninge.se
Bokningen är bindande.
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 15 februari kl 9:30 och 10:45
Läsa Röra med Ingrid Olterman dans
Boka plats från 22/1 på 08-606 73 52 eller
08-606 73 50, tchie.kawai@haninge.se
Bokningen är bindande.
Biblioteket i Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur.

Fredag 16 februari kl 9:30 och 10:45
Läsa Röra med Ingrid Olterman dans
Boka plats från 22/1 på 08-606 85 20
Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, K1
Arrangör: Haninge kultur.

Fredag 16 februari kl 9:30 och 10:45

Verk av Jorun Jonasson. Foto: Jorun Jonasson.

Lördag 10 februari kl 13:00
Vernissage: Jorun Jonasson och Sara Wallgren
Öppning av ny utställning i närvaro av konstnärerna.
Utställningen invigs av vik. konstintendent Karin Maingourd.
Haninge kulturhus, Konsthallen

Kultur mitt i veckan – Räven i den kolsvarta natten
med Teater Pero
Alla små djur i skogen är rädda för räven, för den är ju både
listig och farlig. Kaninen skyndar sig hem i mörkret och
är snabb att låsa dörren om sig. Strax därpå knackar det
och där kommer ankan, sen musen och allra sist lammet
som alla skakar av rädsla. De har både sett och hört räven
alldeles bakom sig i skogen! Kaninen tar hand om alla
sina kompisar. Men då knackar det på dörren och den lilla
rävungen står utanför och skakar... den har tappat bort
sin mamma! Från 2 år. Kostnadsfritt.
Boka plats från 22/1 på 08-500 658 64.
Västerhaninge församlingshem
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Muskö och Västerhaninge
församling.

Arrangör: Haninge kultur.

Räven i den kolsvarta natten. Foto: Jonas Jörneberg.

Måndag 19 februari kl 17:30–19:30
Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell och vägledning
av konstnär Leif B Larsson. Kostnad 80 kr/tillfälle, biljett
köps i bibliotekets reception. Ta med eget material.
Ingen föranmälan. Även 26/2, fler datum tillkommer.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Haninge kultur och HaningeKonstnärerna.

Onsdag 21 februari kl 13:00 (insläpp från kl 12:30)

Gemensamma hjärtslag. Foto: Magnus Gothlund.

Lördag 10 februari kl 19:00
Musikteater: Gemensamma hjärtslag
– Sykkeessä sydämen kahden
Sångföreställning baserad på en fiktiv utväxling av kärleksbrev mellan diktaren Eino Leino och författarinnan
L. Onerva (pseud.) När Onerva lärde känna den unge
kompositören Leevi Madetoja inleddes ett triangeldrama
som avslutades 1913 när Onerva frigjorde sig från Leino
som partner. Under resans gång hade kärleken mellan
dem omvandlats till en mångfacetterad vänskap, själarnas
gemenskap och kamratskap i arbete och kamp.
Av Eino Leinos och L. Onervas gemensamma livsresa har
föreställningens arbetsgrupp sammanställt en versdialog
där poeterna på sätt och vis samtalar genom sina dikter.
Medverkande: Sång: Elina Partanen, Dick Holmström,
piano: Kari Mäkiranta, manus: L. Onerva och Eino Leino
Sångerna är komponerade av Kaj Chydenius.
Regi: Dick Holmström. haninge.riksteatern.se
Biljetter: tickster.com, 100 kr ordinarie pris, 75 kr med
scenpass. Ev överblivna biljetter säljs vid dörren.
Haninge kulturhus i Handen

Lunchakademin – Haninges historia i bilder
Föreläsning och bildvisning med Hilding Eklund. En annorlunda bildberättelse om det ursprungliga Handen, som
snart kommer att ingå i sagan och legenden i dessa tider
av bebyggelse och förändring. Vi möter här det orörda, när
Handen fortfarande ägde identitet och samhörighet med
den omkringliggande miljön. Hilding Eklund är en välkänd
hembygdsförfattare och fotograf, som har skrivit 14 böcker
om olika delar av Haninge.
Entré: 40 kr (betalas på plats, kontant eller via Swish).
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Måndag 26 februari och söndag 4 mars
Sportlovsvecka
Roliga och spännande aktiviteter för alla sportlovslediga
barn och unga. Under veckan kan du pröva på grafikverkstad, se film, skapa och pyssla.
Läs mer på haninge.se/kultur
Arrangör: Haninge kultur.

Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med finskt förvaltningsområde i Haninge kommun och med stöd av Haninge kultur.

Måndag 12 februari kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Mörkrummet av Susan Faludi
Tre tillfällen, även 19/3 och 23/4. Vi läser och diskuterar
tre böcker ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med
bibliotekarie och cirkeldeltagare, till 12/3 Mörkrummet.
Anmäl dig till Robert Karlsson på 08-606 85 28 eller
robert.karlsson@haninge.se för att reservera din bok att
hämta ut på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå

Foto: Tina Norstedt.

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 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

