Kajsa Grytt.
Foto: Jenny Farida.

MARS–APRIL
Program för barn

PROGRAM MARS–APRIL 2018
Torsdag 1 mars kl 18:00–21:00

Lördag 10 mars kl 13:00

Soppa&surr
Varje torsdag under mars och april (utom skärtorsdag)
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

Kulturlördag – Törnrosa med Teater Tummeliten
För länge sedan fanns det en kung och en drottning som
så gärna ville ha ett litet barn. Innan ett år hade gått
fick drottningen en dotter och de ställde till med en stor
dopfest. De bjöd in feerna till festen, men de hade bara
tolv guldtallrikar så den trettonde fen fick stanna hemma.
Från 3 år. Fri entré. Begränsat antal platser.
Bibliotekets öppettider: 11.00–15.00.
Biblioteket i Västerhaninge

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Torsdag 1 mars kl 19:00
David Carbe kvartett
Pianisten och underhållaren David Carbe tar med sig sin
kvartett och kommer till Haninge för en konsert fylld med
varierad musik – från Gärdestad och Elton John till boogie
woogie och rock’n roll. Han har samarbetat med Robert
Wells och flera andra välkända artister och har tilldelats
ett flertal utmärkelser. Konserten är 2 tim och 10 min lång
med 2 pauser. Öl och vin serveras i pauserna. Biljetter à
150/100 kr med scenpass säljs på www.tickster.com.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening med stöd av Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 11 mars kl 13:00–16:00
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 från kl 14:00.
Museet är öppet kl 13–16 den andra söndagen i månaden
under terminerna, d.v.s. även 8 april, 13 maj och 10 juni.
Välkomna till en annan tid! Fri entré. För mera information se
www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille.
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40, vid
Svartbäcksskolan
Arrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangör: Studieförbundet
Vuxenskolan och med stöd av Haninge kultur.

Tisdag 13 mars kl 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Ture blåser bort med Hedmans Teater
Kom så går vi på en liten promenad bland gräs och moln,
sa Ture en dag till sin hund Hej. Men Hej, vad det blåser
på den här promenaden! Nu blåser det på Ture så att
Ture blåser bort över stora världen. Ett härligt äventyr fritt
efter Anna-Clara och Thomas Tidholms fantasifulla bok.
Från 2 år. Fri entré. Boka plats från 19 februari på
08-606 71 17. Bokningen är bindande.
Jordbro Parklek
Les Enchantés. Foto: Anton Näslund.

Fredag 2 mars kl 12:30
Lunchkonsert med Les Enchantés
Trion Les Enchantés framför tidlös fransk musik med en
modern touch. De tar lyssnaren med genom gatorna i Paris.
I repertoaren finns sånger av Edith Piaf, Jaques Brel,
Serge Gainsbourg och Zaz. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge Riksteaterförening.

Måndag 5 mars kl 17:30–19:30
Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell med vägledning
av konstnär Leif B. Larsson. Ta med eget material.
Kostnad 80 kr/tillfälle, biljetter köps i bibliotekets reception.
Ingen föranmälan. Även 12/3, 19/3 och 26/3.
Haninge kulturhus, kulturrum 1

Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 14 mars kl 13:00–14:00
Happy food – föreläsning med Henrik Ennart
Din tjocktarm är som en reaktortank där det jäser och puttrar.
Där inne tillverkas hormoner och signalämnen som styr
dina känslor. Nya rön visar hur tarmbakterierna inte bara är
med och styr över vår kroppsvikt, kroniska tarmsjukdomar,
reumatism, diabetes, kärlsjukdomar, Parkinson och cancersjukdomar. De påverkar även hur vi mår och kan bidra till
ångest och depression. Henrik Ennart är vetenskapsjournalist
och författare. Tillsammans med stjärnkocken Niklas
Ekstedt berättar han i boken Happy Food om maten som
enligt den allra senaste forskningen kan få både dig och
dina tarmbakterier att må bättre. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn

Måndag 5 mars kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Om själ och kropp (Ungern, 2017)
Två blyga och inåtvända människor upptäcker av en slump att
de varje natt drömmer exakt samma dröm. 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.

Onsdag 7 mars kl 12:00
Akademisk halvtimme med Helene Carlebäck om
mansrollen i Ryssland
”En bra pappa – hur är han? Ideal och praktik i Ryssland”.
Helene Carlebäcks yrkesspecialitet är rysk historia och hon
har intervjuat män som var pappor i Sovjet mellan femtio- och
åttiotalet hur de ser bakåt på sin roll som pappa. Hennes
forskningsresultat visar på både ideal och praktik som inte
är så olika de som fanns på andra sidan järnridån, dvs i
Väst under kalla kriget, till exempel i Sverige. Men här fanns
också skillnader. Hör henne berätta om det. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn i samarbete med
Södertörns Högskola.

Torsdag 8 mars kl 17.30
Samtal med Jorun Jonasson
Jorun Jonasson medverkar i konsthallens utställning
”Moln av sannolikhet”. I ett samtal med konstintendent
Karin Maingourd visar och berättar Jorun mer om sin
konstnärliga verksamhet och feministisk historieskrivning.
Samtalet sker i konsthallen, i anslutning till kvällens
pågående feministfest.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur.

Nadja Kwiek. Foto: Magnus Wegler.

Torsdag 15 mars kl 15:30–17:30
Invigning av romska utställningen Romani kultura
med musik, dans och estradpoesi
Romerna är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper
och har varit en del av Sveriges befolkning i 500 år.
Den romska kulturen är en del av det svenska kulturarvet
och med utställningen Romani kultura presenterar vi en del
av det arvet. Invigningstal av kommunalråd Petri Salonen,
tal av Gregor Kwiek, Haninge kommun och Sara Kwiek,
Romsk Kulturförening. Visning av utställningen, tilltugg och
avslutning med Jami Faltin som vann ”Ortens poet” 2017,
dansduon, Armando och Grofo, danslärare Marika från
Romsk Kulturförening och sångframträdande med artisten
Victoria Nadja Kwiek Famulson. Fri entré.
Jordbo bibliotek och Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Romsk Kulturförening, samordnaren för romsk inkludering,
romska vägledarna och Haninge kultur.

Torsdag 15 mars kl 19:30
Haninge Jazzcafé – Ulf Johansson Werre
Tidlös jazz av en grupp som förutom den förnämlige
pianospelande kapellmästaren (som också spelar trombon)
bland annat innehåller Klas Lindqvist på altsaxofon. 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 kultur
husets 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 17 mars kl 13:00

OFF HIGHWAY. Foto Annikki Wahlöö.

Kulturlördag – Akropanik med Cirkus Trattofon
Akropanik är en akrobatisk barnvarieté med mycket värme
och fysisk humor. Både barn och vuxna känner igen sig i
de förvirrade figurerna, deras konflikter och kompromisser.
Två figurer förbereder sig inför ett uppträdande. I väntan
på att det blir dags möter de leda, lättja, städlusta,
avundsjuka, medkänsla, glädje och ren och skär panik.
Från 4 år. Fri entré. Begränsat antal platser.
Bibliotekets öppettider: 12.00–15.00
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 19 mars kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Allt går sönder av Chinua Achebe
Andra tillfället av tre, även 23 april. Vi läser och diskuterar
tre böcker ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med
bibliotekarie och cirkeldeltagare, till 19 mars ”Allt går sönder”.
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.
Alexandra Pascalidou. Foto: ROA.

Torsdag 8 mars kl 18:15–ca 21.00
Feministfest – Kishti Tomita, OFF HIGHWAY, #metoo,
Alexandra Pascalidou, Kajsa Grytt och Stockholm Strings
Välkommen till årets stora feministfest i Haninge kulturhus!
Kvällens presentatör är röstcoachen och sångerskan Kishti
Tomita som var Jordbrobo 1965–1976. Hon har medverkat
i flera tv-serier och program, t ex som jurymedlem i ”Idol”.
Först ut bland artisterna är ”OFF HIGHWAY”. Nina Jeppson
och Indra Linderoth som var med och startade det
feministiska scenkonstkollektivet TIR och Jordbro Stadsteater
ger här ett utdrag ur deras udda konsert för röst och
loop-pedal. Journalisten Alexandra Pascalidou berättar om
nya boken där hon har samlat vittnesmål om övergrepp och
sexuella trakasserier samt tips och råd från kvinnor i olika
branscher. I kväll berättar hon under rubriken #metoo – från
hashtag till revolution. Som support till sista akten ser vi
rapparna Alice B och Rebecka från Vägen Ut. Vi avslutar
med en konsert med punkikonen Kajsa Grytt och gruppen
Stockholm Strings. Kajsa, som numera är soloartist och
författare, släppte under hösten singeln ”Mina Girls” med
anledning av den aktuella #metoo-debatten. Under april
2018 kommer Kajsa med nya albumet ”Kniven i hjärtat”.
Caféet håller öppet med pausservering. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
och Haninge tjej- och kvinnojour.

Tisdag 20 mars kl 18:00
En sång för välfärden – en riksteaterproduktion med
kören AcQuire och Lennart Jähkel
Välkommen till ett nyskrivet körverk med lika delar humor
som melankoli. Här möter heliga rum folkhemmets ABBAmelodiska slingor i sökandet efter välfärdens innersta
kärna. Du kommer att kunna lyssna till både svenskt
vemodssväng och modern kampsång men också få möjlighet
att sjunga själv. Förbered dig på körsång som kommer
att lyfta taket. Tre skådespelare, en körledare och två
musiker kommer dela scengolvet tillsammans med kören
AcQuire. Bland skådespelarna, bl a Lennart Jähkel som
varit med i filmer som ”Jägarna” och ”Så som i himmelen”.
Föreställningen är en del av riksteaterns satsning på demokratifrågor med anledning av valet. Biljetter à 100 kr/75 kr
med scenspass säljs på www.tickster.com.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Torsdag 21 mars kl 17:00–20:30
Välkomna till årets Fritidsmässa!
Haninges föreningar visar upp sin verksamhet och du
får prova på olika aktiviteter. Det kommer att finnas
underhållning, fika och tolkar på plats. Fritidsmässan är
gratis för utställare och besökare.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Arrangör: Haninge kommun.

HANINGE KONSTHALL
ett texternas rum. Sara Wallgren experimenterar med ljud
och låter betraktaren bli delaktig i hennes skulpturala verk.
Arrangör: Haninge kultur.

24 mars – 3 juni

Jorun Jonasson. Foto: Jorun Johansson

T o m 11 mars
Utställning med Jorun Jonasson och Sara Wallgren
Hur har historien påverkat kvinnors roll och kvinnors
skapande? Möt två konstnärers uttolkningar och forskande
perspektiv på osynliggörande av kvinnor. Jorun Jonasson
skriver egna texter och färgar tyg med mineraler och skapar

”Platslös, platslösare, platslösast (Atopotatos)”
av Paula Urbano
I denna utställning möter vi frågeställningar kring
medborgarskap, flykt och identitet och ser ett samtida
landskap som vi alla har olika erfarenheter av. Titeln är
en ungefärlig översättning av grekiskans atopotatos som
beskriver platslöshet. Genom en installation av film och
foto följer vi Paula Urbanos möte med och resa genom asyl
sökandes Sverige. Det är en resa som kan liknas med
Don Quijotes galna resa och upptåg och konstnären refererar
flitigt till denna bok av Miguel Cervantes.
Arrangör: Haninge kultur.

PROGRAM MARS–APRIL 2018
Torsdag 22 mars kl 18:00

Torsdag 12 april kl 19:30

Johan Kant och Anders Gustafson – Singömorden
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.

Haninge Jazzcafé – Mainland Jazz Collective
Hårdsvängande musik i 50- och 60-talstraditionen av en
sextett yngre musiker under ledning av trumpetaren Erik
Tengholm. Jazz Messengers, Wayne Shorter och Freddie
Hubbard nämns av bandet som förebilder. 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.
Haninge kulturhus

Lördag 24 mars kl 12:00–16:00, invigning kl 13:00

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

Vernissage Paula Urbano
Välkommen på öppningen av utställningen ”Platslös,
platslösare, platslösast (Atopotatos)” av Paula Urbano.
Utställningen invigs av vik konstintendent Karin Maingourd i
konstnärens närvaro. Titeln är en ungefärlig översättning av
grekiskans atopotatos som beskriver platslöshet. I utställningen möter vi frågeställningar kring medborgarskap, flykt
och identitet och ser ett samtida landskap som vi alla har
olika erfarenheter av. Genom en installation av film och foto
följer vi konstnärens möte med och resa genom asylsökandes
Sverige. Det är en resa som kan liknas med Don Quijotes
galna resa och upptåg och konstnären refererar flitigt till
denna bok av Miguel Cervantes. I anslutning till vernissagen
visas föreställningen ”Hoppet” med Pantomimteatern.
Haninge kulturhus, konsthallen

Fredag 13 april kl 12:30
Lunchkonsert med Dip Dye
Dip Dye är en försenad kärleksrelation. En late bloomer
med turkos aurafärg och en knegande ljudtekniker med
turkosglittrig gitarr. Musikaliskt belyser de kärlek och
relationer ur olika vinklar och perspektiv med hjälp av
elektronik, elgitarr, syntar, pads och effekter. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och
ABF Södertörn.

Arrangör: Haninge kultur.

Pantomimteatern HOPPET – för jag dog inte. Foto: Bengt Wanselius.

Lördag 24 mars kl 12:00–16:00
Familjelördag – Hoppet – för jag dog inte med
Pantomimteatern kl 14:00
Barn som har flytt ensamma har en historia att berätta,
en barndom som inte fick fortsätta. Pantomimteatern har
lyssnat till några av berättelserna. De handlar om lyckan
över ett par nya sneakers, om längtan efter familjen och
kompisarna, om bottenlös rädsla och ensamhet. Men
förunderligt nog också om ett hopp som vägrar dö. Från 10
år. Familjeföreställning. Fri entré. Begränsat antal platser.
Hur är det att flytta eller börja om på en ny plats? Kom in i
konstverkstan och skapa! Det händer även grejer på bibblan.
Titta gärna in. Gratis. I anslutning till ny utställning
i Konsthallen med Paula Urbano.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Tisdag 27 mars kl 12:00
Lunchvisning av utställningen Platslös, platslösare,
platslösast (Atopotatos)
Följ med på en visning av Paula Urbanos utställning. Den
handlar om flyktingskap och angelägna frågor i dagens
samhälle och refererar till litterära verk som ”Don Quijote”
av Miguel Cervantes.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

Tisdag 27 mars kl 18:30
Filmvisning – Vinterbillede, en film av Jesper Jargil
Under nästan ett år målade Per Kirkeby sin dittills största
oljemålning. Filmaren Jesper Jargil registrerade hela
processen och de två tar oss med på en svindlande resa
in i konstens allra heligaste rum. Vi får uppleva hur de
tillsammans sorterar bort och tar fram en närmast sublim
skönhet i bilden. Filmen har fått flera internationella priser
och är 48 min lång. Gratis kaffe och kaka efter filmen.
Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Österhaninge konstförening med stöd av Haninge kultur.

Torsdag 29 mars–söndag 8 april
Påsklovsvecka
Roliga och spännande aktiviteter för alla påsklovslediga
barn och unga. Under veckan kan du pröva på skulpturverkstad och filmverkstad i animation. Det blir bokmärkestävling
och filmvisning. Håll utkik och läs mer på haninge.se/kultur
Haninge kulturhus och biblioteken i Haninge
Arrangör: Haninge kultur.

Regnbågsvecka i Haninge 9–15 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. Flera
aktiviteter för årets färggladaste vecka kommer att tillkomma
senare, se bibliotekens hemsida för mer information.

Turkisk musik och poesi med Fikret Çeşmeli. Foto: Jeanette Andersson.

Tisdag 17 april kl 18:00–ca 20:00
Tema Turkiet – musik, poesi, mat och samtal
Varmt välkomna till en temakväll i Haninge kulturhus!
Vi bjuder på turkisk meze och konsert med turkisk
musik och poesi. Vi kommer dessutom samtala om det
dagsaktuella läget i Turkiet med Ingmar Karlsson, f d
ambassadör i Turkiet och prisad författare som skrivit, bl a
”Arvet från Bagdad”, ”Inga vänner utom bergen: kurdernas
historia” och Turkiets historia”, samt journalisten Ülkü Holago
från Sveriges Radio. Ülkü har under många år bevakat turkisk
politik, kultur och den turkiska diasporan i Sverige. Hon var
under sommaren 2016 Ekots korrespondent i Turkiet och
rapporterade bland annat om kuppförsöket. Sång, bağlama
och poesi framförs av Fikret Çeşmeli. Dessutom Anders
Hammarlund på neyflöjt, Yıldırım Özkaraman på gitarr och
Kristina Aspeqvist på slagverk. Biljettpris 125 kr för hela
programmet inkl mezetallrik men exkl dryck. Biljetter säljs
på www.haninge.se/kultur samt i Haninge kulturhus och på
biblioteken i Haninge från 1/4 t o m 13/4 (OBS).
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF
Södertörn i samarbete med Fikret Çeşmeli.

Fredag 20 april kl 12:30
Lunchkonsert – Operakul bland hjältedåd och kärlekskval
Låt dig svepas in i fantasins förtrollande värld i en lekfull
föreställning med välkänd musik hämtad ur den klassiska
operarepertoaren, bland annat Gluck, Mozart, Massenet,
Verdi och Puccini. Under föreställningarna förs hela tiden
en dialog med publiken som engageras i handlingen och
får sjunga med. Målsättningen är att publiken ska bära
med sig känslan att opera är kul – operakul!
Medverkande: Madeleine Barringer (sopran), Sara Silvmark
(mezzosopran) och Karin Haglund (piano). Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.
I samarbete med Länsmusiken.

Måndag 23 april kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Gilead av Marilynne Robinson
Sista tillfället av tre. Vi läser och diskuterar tre böcker ur
ett normkritiskt perspektiv tillsammans med bibliotekarie
och cirkeldeltagare, till 23 april Gilead. 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 24 april kl 18:00
Sören Colbing – Skärgårdsskildringar
Sören Colbing är skärgårdsfotograf, designer, båtbyggare,
författare och debattör från Nynäshamn. Han anses vara en
av Sveriges främsta naturfotografer och har gett ut ett flertal
fotoböcker med skärgårdsmotiv. Sören Colbing berättar om
fotograferandets villkor och visar bilder. Biljetter à 60 kr
bokas och betalas från 10/4 på Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50. Obs! Endast kontant betalning.
Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Torsdag 26 april kl 18:00
120 slag i minuten. Foto: Folkets bio.

Måndag 9 april 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: 120 slag i minuten (Frankrike, 2017)
Politik och passion i 90-talets Paris. Trots att AIDS fortsätter
att skörda tusentals offer är hjälpen återhållsam. Nathan är
ny bland aktivisterna i Act Up. 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.

Samtal med Lena Seraphin, Macarena Dusant och
Paula Urbano
Samtal med konstnärerna Lena Seraphin och Paula Urbano
utifrån deras praktik och förhållande till Miquel Cervantes
”Don Quijote” tillsammans med konstkritikern
Macarena Dusant. Samtalet sker i anslutning till
utställningen ”Platslös, platslösare, platslösast” av
Paula Urbano.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör Haninge kultur.

Lördag 28 april kl 12:00–16:00

Filmvisning – konstfilm Artityd
I nära och nyfikna porträtt får vi följa två samtida konstnärer
i deras vardag, och under deras konstnärliga arbete.
Det blir en aktuell och angelägen resa genom dagens
samhälle, när konstnärerna undersöker sin samtid.
Konstens visuella gestaltning väcker tankar om skapande
och kommunikation. Möt en dynamisk konstscen som
överraskar, utmanar och inspirerar! Gratis kaffe o kaka
efter filmen som är 60 min lång.
Haninge kulturhus, kulturrum 2

Familjelördag – Bockarna Bruse med Teater
Tummeliten kl 13.00
Interaktiv dockteaterföreställning för hela familjen. Det var
en gång tre bockar och alla hette de Bruse. En dag skulle
de gå till sätern för att äta sig tjocka och feta av det saftiga
gräset som växte där. På vägen till sätern fanns en å och
en bro som bockarna Bruse måste gå över, men under bron
bodde ett fult och elakt troll. Biljettpris: 60 kr per person
inkl serviceavgift. 45 kr med scenpass Från 3 år. Boka
biljetter på www.haninge.se/kultur. Kom in i Konstverkstan
och skapa av, med, för och till Bockarna Bruse! Det händer
även grejer på bibblan. Titta gärna in. Gratis.
Haninge kulturhus

Arrangör: Österhaninge konstförening med stöd av Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Torsdag 12 april kl 18:00–21.00

Måndag 30 april kl 17:00

Tisdag 10 april kl 18:30

Soppa&surr med regnbågstema
Musik och sång med Serny Lilja. Samtal i konsthallen m m.
Fri entré. Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Valborgskonsert med Manskören Birger
Manskören Birger sjunger in våren under ledning av
Stefan Bergman. Tal till våren. Fri entré.
Trappan utanför Haninge kulturhus (vid ruskväder på
caféscenen i kulturhuset)
Arrangör: Manskören Birger och 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

