
I ett blått rum med svart 
spegel golv och grekiska  
kolonner möter vi två personer. 
Eller – kanske är dom tre?
Med stora känslor, sång och 
dans skapas en annan slags 
föreställning. 

SOONSWOON speglar och 
blandar, konstruerar och 
poserar.

En upplevelse med alternativa 
verkligheter och alter egon för 
en publik från 10 år.

TID: Lördag 7 sep kl. 13.00 
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern.
ÅLDER: Från 10 år, familje
föreställning
BILJETTER: 60 kr/biljett  
inkl. serviceavgift. 45 kr med 
scenpass. Boka biljetter från 
12/8 på haninge.se/kultur 

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

28 SEP

SAGAN OM DEN LILLA  
FARBRORN MED 
BOULEVARD TEATERN

07 SEP

SOONSWOON MED  
CLAIRE PARSONS CO. 
PREMIÄR

09 NOV

HÅRDKOKTA FAKTA OM  
ÄGG MED PYGMÉTEATERN

12 OKT

FAMILJELÖRDAG MED 
NY FINSK FILM – RISTO 
RAPPARE

haninge.se/kultur

En berättelse om vänskapens 
glädje och värme! Den lilla 
farbrorn är en mycket ensam 
liten farbror som så gärna vill 
ha en vän, men som ingen 
bryr sig om eller ens ser. En 
dag kommer det förbi en hund 
och farbrorn blir så lycklig, 
ända tills det dyker upp en liten 
flicka.  Ska han bli ensam igen? 

TID: Lördag 28 sep kl. 13.00 
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern.
ÅLDER: Från 3 år, familje
föreställning
BILJETTER: 60 kr/biljett  
inkl. serviceavgift. 45 kr med 
scenpass. Boka biljetter från 
12/8 på haninge.se/kultur 

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

Risto Rappare och den snåle 
från Sevilla (Risto Räppääjä ja 
Sevillan saituri, 2015),
Risto Rappare får veta att han 
kommer att ärva en avlägsen 
släkting som bor i Sevilla. 
Därför ska Risto skolas till en 
belevad herre som skulle kunna 
passa in i hovet, men det är 
lättare sagt än gjort. Det stora 
mystiska huset i Sevilla är fyllt 
med gastkramande hemligheter 
och besynnerligt tjänstefolk.

TID: Lördag 12 okt kl. 13.00
PLATS: Haninge kulturhus, 
auditoriet 
ÅLDER: från 6 år, Familj 
SPRÅK: Finska med svensk 
textning.
BILJETTER: Fri entré

Med stöd av finskt förvaltningsområde

Du håller i ett nästan varje 
dag. Men vad vet du egentligen 
om ägg och vad vet hönorna 
själva? Denna nyskrivna pjäs 
av Martina Montelius är en 
musikalisk, hönsig och rolig 
biologilektion som får alla 
människokycklingar och deras 
föräldrar att se på ägg på ett 
helt nytt sätt. 

TID: Lördag 9 nov kl. 13.00 
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern.
ÅLDER: Från 5 år, familje
föreställning
BILJETTER: 60 kr/biljett  
inkl. serviceavgift. 45 kr med 
scenpass. Boka biljetter från 
12/8 på haninge.se/kultur 

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

HÖSTEN 2019  Familjelördagar 
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Sorti är en cirkus och musik
föreställning om att stanna 
upp. Om att våga vänta på det 
som tar tid. Om att landa och 
stanna, se och uppleva. Om 
att så ett frö som får växa.  
En föreställning om musiken i 
oss om rörelsen i kroppen och 
om marken vi står på.

TID: Lördag 23 nov kl. 13.00
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern
ÅLDER: från 7 år, Familj 
BILJETTER: Fri entré

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

30 NOV

TRÅKMÅNSAFTON  
MED KOMPANI GIRAFF

23 NOV

SORTI – EN CIRKUS
FÖRESTÄLLNING  
MED FLODA KULTUR
PRODUKTION

12 OKT

HALLÅ MIRÓ  
MED HEDMANS TEATER

KULTUR LÖRDAGAR:

haninge.se/kultur

Ett poetiskt och musikaliskt 
drömspel fritt efter målningar 
av Joan Miró! Vi har låtit oss 
inspireras av de under
fundiga och roliga bilder som 
finns i den spanska konst
nären Mirós surrealistiska 
tavlor. I kombination med 
eget skapande ger vi dem liv 
och leklust. 

TID: Lördag 12 okt kl. 13.00
PLATS: Biblioteket i  
Västerhaninge 
ÅLDER: Från 2 år, familje
föreställning.
BILJETTER: Fri entré.  
Begränsat antal platser.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

En cirkusföreställning med 
akrobatik och jonglering om 
årets tråkigaste dag! Det finns 
många fina tråkmånstraditio
ner som prylstädning, garde
robsfiske och badkarsdykning 
men hur mycket man än 
anstränger sig för att ha riktigt 
tråkigt så blir det helt enkelt 
en alldeles för rolig dag.

TID: Lördag 30 nov kl. 13.00
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern
ÅLDER: Från 5 år, familje
föreställning
BILJETTER: 60 kr/biljett  
inkl. serviceavgift. 45 kr med 
scenpass. Boka biljetter från 
12/8 på haninge.se/kultur.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening med stöd av Dans  
i Stockholms stad och län (DIS).

07 DEC

KARAGÖZ PÅ ÄVENTYR 
MED TEATER GYLLENE 
DRAKEN

07 DEC

VINTERLÖRDAG

En historia om längtan, hopp 
och kärlek skildrad med en 
gammal muntlig tradition 
från Öst, Skuggspelsteater. 
Dess legendariska karaktär 
Karagöz berättar historien 
om en pojke som reser långt 
för att skapa ett liv i ett nytt 
land långt ifrån sin familj och 
sitt hem, och råkar ut för 
spännande äventyr på vägen.

TID: Lördag 7 dec kl. 13.00
PLATS: Biblioteket i  
Västerhaninge
ÅLDER: Från 5 år, familje
föreställning
BILJETTER: Fri entré.  
Begränsat antal platser.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

Välkommen på vinter lördag 
då kulturen uppmärk
sammas i Haninge. Det blir 
lokal konstsalong, kultur
stipendieutdelning, skapande 
och lokala artister.

TID: Lördag 7 dec  
kl. 12.00–15.00
PLATS: Haninge kulturhus
BILJETTER: Fri entré.

JULKUL – NALLE CLOWN 
HAR FJÄRILAR I MAGEN

Humor, värme och clownens 
klassiska väska fylld med 
förundran. Följ med på Nalle 
Clowns upptäcktsfärd där 
han finner fjärilar och andra 
magiska ting. Nalle Clowns 
show är språklös och  
anpassad för alla åldrar. 

TID: Lördag 7 dec kl. 13.00
PLATS: Jordbro Parklek
ÅLDER: Från 2 år, familje
föreställning
BILJETTER: Fri entré.  
Begränsat antal platser.

I samarbete med Haninge  
riksteater förening med stöd av Dans 
i Stockholms stad och län (DIS).
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