
29 AUG

VART TOG MIN IGLOO  
VÄGEN? MED 
BOULEVARD TEATERN 
PROVFÖRESTÄLLNING

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: Torsdag 26 sep kl. 9.30 
och 10.45
PLATS: Jordbro Parklek
ÅLDER: Från 3 år
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 9/9 på  
08-606 71 17. Bokningen  
är bindande.

TID: Fredag 27 sep kl. 9.30 
och 10.45
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern.
ÅLDER: Från 3 år
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 9/9 på  
skolteater@haninge.se.  
Bokningen är bindande.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

26-27 SEP

SAGAN OM DEN LILLA  
FARBRORN MED 
BOULEVARD TEATERN

02 OKT

HALLÅ MIRÓ  
MED HEDMANS TEATER

27 SEP

LÄSA RÖRA MED INGRID 
OLTERMAN DANS

HÖSTEN 2019  Kultur mitt i veckan

haninge.se/kultur

Oolik är en helt vanlig flicka 
som ger sig ut på ett ovanligt 
äventyr. En dag när hon sitter 
i sin igloo börjar det droppa på 
hennes huvud. Håller hennes 
igloo på att smälta? I en inter-
aktiv, musikalisk föreställning 
om klimatförändringar, reser 
Oolik genom snöstormar, över 
oceaner och in i våra hjärtan.

TID: Torsdag 29 aug kl. 9.30 
och 10.45
PLATS: Jordbro Parklek
ÅLDER: Från 5 år
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 12/8 på  
skolteater@haninge.se.  
Bokningen är bindande.

En poetisk rörelsetolkning fritt 
ur boken Tänk om av Lena 
Sjöberg! Tänk om vi var fladder-
möss med huggtänder och 
klor. Tänk om vi var skräck-
ödlor, 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.

TID: Fredag 27 sep kl. 9.30 
och 10.45
PLATS: Tungelsta Kyrka  
församlingshem
ÅLDER: Från 0 år
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 9/9 på  
08-500 658 63. Bokningen  
är bindande.

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

Ett poetiskt och musikaliskt 
drömspel fritt efter målningar 
av Joan Miró! Vi har låtit oss 
inspireras av de underfundiga 
och roliga bilder som finns i 
den spanska konstnären Mirós 
surrealistiska tavlor. I kombina-
tion med eget skapande ger vi 
dem liv och leklust. 

TID: Onsdag 2 okt kl. 9.30  
och 10.45
PLATS: Biblioteket i  
Brandbergen
ÅLDER: Från 2 år
BILJETTER: Fri entré. Boka 
plats från 9/9 på  
08-606 78 99. Bokningen  
är bindande.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.



08 NOV

HÅRDKOKTA FAKTA OM 
ÄGG MED PYGMÉTEATERN

En medryckande och innerlig 
konsert som bjuder in både till 
eftertanke såväl som skratt, av 
och med Anja Bigrell och  
Marcus Holmberg. Föreställ-
ningen är baserad på tonsätt-
ningar av Lena Sjöbergs poesi-
bok där barnen är delaktiga 
genom dans och sånger om 
hönor, humlor och skator som 
bråkar. Från 3 år. Fri entré.

TID: Onsdag 20 nov  
kl. 9.30 och 10.45
PLATS: Biblioteket i  
Brandbergen
BILJETTER: Boka plats från 
4/11 på 08-606 78 99.  
Bokningen är bindande.

TID: Torsdag 21 nov  
kl. 9.30 och 10.45
PLATS: Biblioteket i  
Västerhaninge
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 4/11 på  
08-606 73 50. Bokningen  
är bindande.

TID: Fredag 22 nov kl. 15.30
PLATS: Haninge kulturhus, 
Kaféscenen
BILJETTER: Fri entré.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening med stöd av  
Länsmusiken.

20-22 NOV

UNDER ETT  
RABARBERBLAD

06 NOV

KARAGÖZ PÅ ÄVENTYR 
MED TEATER GYLLENE 
DRAKEN 

29 NOV

TRÅKMÅNSAFTON  
MED KOMPANI GIRAFF

HÖSTEN 2019  Kultur mitt i veckan

haninge.se/kultur

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: Fredag 8 nov kl. 9.30  
och 10.45 
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern.
ÅLDER: Från 5 år
BILJETTER: Fri entré. Boka 
plats från 14/10 på  
skol teater@haninge.se.  
Bokningen är bindande.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.

En cirkusföreställning med 
akrobatik och jonglering om 
årets tråkigaste dag! Det finns 
många fina tråkmånstraditioner 
som prylstädning, garderobs-
fiske 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: Fredag 29 nov kl. 9.30 
och OBS! kl. 11.30
PLATS: Haninge kulturhus, 
Teatern
ÅLDER: Från 5 år
BILJETTER: Fri entré.  
Boka plats från 11/11 på  
skolteater@haninge.se.  
Bokningen är bindande.

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

En historia om längtan, hopp 
och kärlek skildrad med hjälp 
av 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: Onsdag 6 nov kl. 9.30  
och 10.45
PLATS: Biblioteket i  
Brandbergen
ÅLDER: Från 5 år
BILJETTER: Fri entré. Boka 
plats från 21/10 på  
08-606 78 99. Bokningen  
är bindande.

I samarbete med Haninge  
riksteaterförening.
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