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Måndag 4 november kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.  
Film: Yao (Senegal, 2018)
Yao är en pojke som älskar böcker och äventyr. En dag  
ger han sig av från sin by i Senegal för att möta sin stora 
idol: Seydou Tall - en fransk skådespelare. Efter filmen 
bjuder biblioteket på fika och vi diskuterar filmen. Lös 
medlemskap för 20 kr i lånedisken på Biblioteket i  
Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se. 
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Måndag 4 november kl 17:30–18:30
Bokcirkel: Efter Metoo
Vi träffas och diskuterar Horace Engdahls bok  
”De obekymrade”. Vi bjuder på fika. Anmäl dig till  
Maria Westin 08-606 87 75, maria.westin@haninge.se. 
Boken reserveras åt dig.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 5 november kl 18:30
Dalarölotsar – Gösta Maijgren
Gösta Maijgren utgår från den nya boken Dalarölotsar  
och berättar om dramatiska händelser kring Dalarö. 
Han berättar om yrket som lots och om Dalarö, Sveriges 
största lotsplats i hundra år. Fri entré. Anmälan från  
22/10 på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.
Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med 
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Onsdag 6 november kl 09:30 och 10:45                                 
Kultur mitt i veckan – Karagöz på äventyr  
med Teater Gyllene draken 
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  för att skapa ett liv i ett nytt  
land långt ifrån sin familj och sitt hem, och råkar ut för 
spännande äventyr på vägen. Från 5 år, familjeföreställning. 
Fri entré. Boka plats från 21/10 på 08-606 78 99. 
Bokningen är bindande.  
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Onsdag 6 november kl 13:00-14:00
I konspirationsteoriernas värld – föreläsning med  
Kent Werne 
Låg USA:s regering bakom 11 september? Är vacciner 
farliga? Dirigeras flyktingströmmarna av George Soros? 
Ljuger medierna för oss? Styrs världen av Illuminati?  
Många tror det. Konspirationsteorierna sprider sig som  
en löpeld, inte minst på nätet och i sociala medier. Hur 
uppstår och sprids teorierna? Vilka tror på dem och varför? 
Journalisten och författaren Kent Werne ger en guidad  
tur genom konspirationstänkandets värld utifrån sin 
uppmärksammade bok ”Allt är konspiration – en resa 
genom underlandet”. Fri entré 
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Onsdag 6 november kl 14:00–17:00, Drop-in                                                                                                   
KONSTLAB 
Du som är mellan 10-14 år är välkommen att droppa in  
på Konstlab varje onsdagseftermiddag. Tillsammans 
utforskar vi vad som pågår i konsthallen och experimenterar 
i verkstan. Ta på dig en vit rock och använd verktyg som 
pensel, kamera, nål och hammare! Ingen föranmälan. 
Kostnadsfritt. Även onsdagarna 13/11, 20/11, 27/11,  
4/12 och 11/12.
Konstverkstan, Haninge kulturhus.
Arrangörer: Haninge kultur.

Torsdag 7 november kl 19:30 (Förband kl 18:10)
Haninge Jazzkafé  med Jonas Kullhammar/Leo Lindberg/
Hans Backenroth/Jocke Ekberg
Saxofonisten Jonas Kullhammar är en av de stora i svenska 
jazzvärlden. Han leker fram musik färgad av Sonny Rollins 
och John Coltrane och har två gånger blivit utsedd till ”Årets 
jazzmusiker”. Pianisten Leo Lindberg tillhör de främsta 
företrädarna för den yngre generationen och Hans 
Backenroth är en av Skandinaviens främsta basister. 
Bakom trummorna Jocke Ekberg, känd och uppskattad  
för sitt varierade och följsamma spel. Förband 18:10.  
Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar och alla  
med scenpass. Under 30 år 50 kronor. Jazzmeny i caféet 
från 18:00. Pausservering. Biljetter säljs vid entrén från 
18:00 och 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,  
www.haningejazz.se) i samarbete med ABF Södertörn,  
Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Fredag 8 november kl 09:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Hårdkokta fakta om ägg med 
Pygméteatern
Läs mer under 9/11. Från 5 år, familjeföreställning. Fri 
entré. Boka plats från 14/10 på skolteater@haninge.se. 
Bokningen är bindande. 
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Fredag 8 november kl 12:30
Lunchkonsert cello och gitarr med Anders Klint och 
Karolina Schönbeck
En blandning av klassiskt, pop och visor framförda  
på cello och gitarr. Fri entré. 
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge 
Riksteaterförening.
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Lördag 9 november kl 12:00-15:00                                 
Verkstad varje lördag 
I konstverkstan kan barn från 4 år och vuxna skapa 
tillsammans. En pedagog visar olika material som kan 
användas och allt är kostnadsfritt. Drop-in.  
Även 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 och 14/12. 
Konstverkstan, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 9 november kl 13:00
Familjelördag – Hårdkokta fakta om ägg med 
Pygméteatern
Du håller i ett nästan varje dag. Men vad vet du egentligen 
om ägg och vad vet hönorna själva? En nyskriven pjäs  
av Martina Montelius – en musikalisk, hönsig och rolig 
biologilektion som får alla människokycklingar och deras 
föräldrar att se på ägg på ett helt nytt sätt. Från 5 år, 
familjeföreställning. 60 kr/biljett inkl. serviceavgift.  
45 kr med scenpass. Boka biljetter på haninge.se/kultur.  
I konstverkstan kan du göra ägg av ballonger och gips. 
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening. 

Fredag 15 november kl 12:30
Lunchkonsert i Brandbergen med Doggerland i  
samarbete med Stallet
Doggerland spelar folkmusik med Nordsjön som kuliss. 
Från grovhuggna shanties till finslipade polskor tar de med 
publiken på en svallande färd genom både skogar och hav. 
Gruppen som är från Västkusten, består av Anders Ådin, 
Jenny Gustafsson Och Richard Burgess. Vi bjuder på dryck 
och tilltugg så långt det räcker från kl 12.15. Fri entré.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge 
Riksteaterförening i samarbete med Stallet – världens musik.

Lördag 16 november kl 12:00-15:00                                
Verkstad varje lördag – tema Vimplar och vindsnurror                                                                                          
Läs mer under 9/11.

Tisdag 19 november kl 18:30 
Filmvisning - Videokonst och kalligrafi, Bill Viola  
och Kaalam
Bill Viola är en av de ledande konstnärerna inom  
”New media”. Hans konst kretsar främst kring människo-
livets centrala teman - födelse, kärlek och död. Kaalam 
(Julien Breton) är en kalligraf som även använder ljus för  
att skapa kalligrafi. Han beskriver sin ljuskonst som  
”As a cry in silence”. Ca 40 min.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 20 november kl 09:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Under ett rabarberblad 
Läs mer under 22/11. Från 3 år. Fri entré. Boka plats  
från 4/11 på 08-606 78 99. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening 
med stöd av Länsmusiken. 

Torsdag 21 november kl 09:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Under ett rabarberblad 
Läs mer under 22/11. Från 3 år. Fri entré. Boka plats från 
4/11 på 08-606 73 50. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Västerhaninge.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening 
med stöd av Länsmusiken.

Torsdag 21 november kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga 
Vi träffas vid tre tillfällen under hösten och diskuterar en 
bok som vi har läst. Ta med dig din bebis och kom. Vi bjuder 
på fika. Anmäl dig till Mirza Zjajo på 08-606 79 28 eller 
mirza.zjajo@haninge.se för att reservera och hämta din  
bok på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 21 november kl 18:30
Yukiko Duke möter Haningeförfattarna Kayo Mpoyi och 
Mariama Jobe  
Yukiko Duke samtalar med de unga författarna Kayo Mpoyi 
och Mariama Jobe från Haninge. Kayo Mpoyis debutbok 
”Mai betyder vatten” har blivit väldigt uppmärksammad av 
kritiker och hyllad som en strålande debut. Boken handlar 
om en familj i Tanzania med rötter i Kongo Kinshasa. I olika 
delberättelser blandas både magiskt tänkande och kvinno- 
våld. Mariama Jobe är både författare och poet. Hon har 
framträtt på Dramatens poesiscen och vann tävlingen 
”Ortens poesi” 2016. Tidigare utkom poesiboken ”Sannu” 
och nu är hon aktuell med boken ”Imane”, om tro och tvivel 
och ”En Svart Flickas Handbok” som släpps inom kort.  
Samtalet leds av Yukiko Duke, översättare och litteratur-
kritiker med rötter i Japan. Yukiko är känd från SVT 
Gomorron Sverige, där hon i många år recenserade böcker. 
Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn. 

Fredag 22 november kl 12:30
Lunchkonsert i Västerhaninge – Harpa, bas och sång 
Med sångerskan och harpisten Margareta Bengtson (känd 
från Real Group) och Josef Karnebäck på bas. Fri entré.
Västerhaninge bibliotek, samlingssalen.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge 
Riksteaterförening.

Karolina Schönbeck och Anders Klint. Foto: Andreas Dienert.

Kayo Mpoyi. Foto: Kajsa Göransson.

Doggerland. Foto: Karin Björk.

Margareta Bengtson. Foto: Privat.

KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS

28 september – 30 november
Bland kulörta lyktor och dans – Josefin Lindberg och  
Åsa Norman
Folkparker, dansbanor och andra mötesplatser är i fokus. 
Utställningens konstnärer utforskar vad dessa platser är, 
hur de ser ut, vilka som är där och vilken roll i samhället  
de har.

7 december–26 januari
Haningesalongen 
En jurybedömd  utställning med konstnärer med koppling  
till Haninge. Verk i tekniker som måleri, skulptur, teckning, 
grafik, fotografi, textil och video och installationskonst 
ställs ut. Läs mer på www.haninge.se/haningesalongen 
Vernissage 7 december 13:00  
Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Österhaninge konstförening. Bland kulörta lyktor och dans

Jonas Kullhammar. Foto: David Steen.
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HANINGE KULTURHUS

haninge.se/kultur

Program för barn

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.

Fredag 22 november kl 15:30 
Kultur mitt i veckan – Under ett rabarberblad. Eftermiddags- 
konsert för hela familjen i Haninge kulturhus foajé!
En medryckande och innerlig konsert som bjuder in både  
till eftertanke såväl som skratt, av och med Anja Bigrell och 
Marcus Holmberg. Den är baserad på tonsättningar av Lena 
Sjöbergs poesibok och barnen är delaktiga genom dans och 
sång om hönor, humlor och skator som bråkar. Från 3 år.  
Fri entré.
Haninge kulturhus, caféscenen
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening 
med stöd av Länsmusiken.

Fredag 22 november kl 18:00-20:00
Arga änkan – Vihainen leski
En komedi om det äventyrliga livet som nybliven änka. Med 
mycket värme och humor skildrar Arga änkan, Ulla-Riitta 
Raiskio, hur det är att vara en vital och fri kvinna. Vi följer 
Ulla-Riitta som alltid har levt ett ordnat liv. När maken dör 
tar hon tag i sitt liv på ett spännande vis. Spelas på 
Helsingfors Stadsteater och visas live på bio. 
Föreställningen sänds på finska med svensk text.  
150 kr, 100 kr med scenpass på www.tickster.com 
Bio Cosmopolite Brandbergen C.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening med stöd av Folkets hus  
och parker, finskt förvaltningsområde i Haninge, Bio Cosmopolite  
och Haninge kultur.

Lördag 23 november kl 13:00
Familjelördag med  Premiär för Sorti – En 
cirkusföreställning med Floda kulturproduktion
Sorti är en cirkus- och musikföreställning om att stanna 
upp. Om att våga vänta på det som tar tid. En föreställning 
om musiken i oss om rörelsen i kroppen och om marken vi 
står på. Från 7 år, familjeföreställning. Fri entré. Kolla in 
cirkusföreställningen och kom till verkstaden och gör en 
liten trapets-skulptur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 25 november kl 18:00
Ny finsk film: Kverulanten (Mielensäpahoittaja, 2014)
Kverulanten skickas till sin son i Helsingfors på grund av en 
skadad fot. Sonen är en evighetsstuderande, och 
svärdottern en framgångsrik affärskvinna, vilket 
Kverulanten har svårt att svälja. Allting var bättre förr, helt 
enkelt. En komedi med stort hjärta om generationsklyftor. 
Efter filmen serveras kaffe och karelska piroger. Biljetter à 
20 kr säljs i lånedisken i biblioteket i Handen.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde i 
samarbete med Haninge kultur och Finlandsinstitutet.

Tisdag 26 november kl 18:00
Författarkväll på Dalarö med Jonas Bonnier
Jonas Bonnier debuterade 1988 med ”Prinsessan och 
halva kungariket” och har sedan givit ut ett flertal romaner 
och även skrivit film- och TV-manus samt kåserier. De 
senaste böckerna är romanen ”Helikopterrånet” som  
utkom 2017 och thrillern ”Stockholm Odenplan” som utkom 
2018. Nu är han aktuell med en roman om Knutby. Jonas 
har varit verkställande direktör för Bonnier AB och sitter 
även i Bonniers konsthalls styrelse. Han är också ord-
förande för Stora Journalistpriset. Under kvällen får vi  
höra Jonas berätta om sina romaner och sitt författarskap, 
och kanske även om familjen Bonnier och dess koppling  
till Dalarö. Fri entré.
Tullhuset på Dalarö.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn, Dalarö hembygdsförening 
och Dalarö kultur- och föreningscentrum.

Torsdag 28 november kl 18:30
Vallfart – Evert Taube – på resa i livets och konstens tjänst
Johanna Broman Åkesson fil dr i musikvetenskap, skribent 
och föreläsare ger oss smakprov ur Evert Taubes stora 
produktion. Biljetter à 60 kr bokas och betalas från 14/11 
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 och ABF Södertörn.

Fredag 29 november kl 09:30 och OBS! kl 11:30
Kultur mitt i veckan – Tråkmånsafton med Kompani Giraff
Läs mer under 30/11. Från 5 år, familjeföreställning.  
Fri entré. Boka plats från 11/11 på skolteater@haninge.se. 
Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus, teatern. 
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening 
med stöd av Dans i Stockholms stad och län (DIS).

Fredag 29 november kl 12:30
Lunchkonsert med valthornisten Sören Hermansson i 
samarbete med Nuova Arte
Kulturföreningen Nuova Arte har bjudit in en av våra främsta 
hornister för en lunchkonsert i Haninge. Sören Hermansson, 
valthornist, är internationellt känd som solist och lärare och 
har framträtt på ett flertal stora scener. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Nuova Arte, Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge 
Riksteaterförening.

Lördag 30 november kl 13:00
Familjelördag – Tråkmånsafton med Kompani Giraff  
En cirkusföreställning med akrobatik och jonglering om 
årets tråkigaste dag! Det finns många fina 
tråkmånstraditioner som prylstädning, garderobsfiske och 
badkarsdykning men hur mycket man än anstränger sig för 
att ha riktigt tråkigt så blir det helt enkelt en alldeles för 
rolig dag. Från 5 år, familjeföreställning. 60 kr/biljett inkl. 
serviceavgift. 45 kr med scenpass. Boka biljetter på 
haninge.se/kultur. I konstverkstan kan du göra dina  
egna jongleringsbollar  i olika material.  
Haninge kulturhus, teatern.
I samarbete med Haninge Riksteaterförening med stöd av Dans i 
Stockholms stad och län (DIS).

Lördag 30 november kl 14:00-15:00
Samtal med konstnären Åsa Norman om berättelser  
från dansbanorna i Haninge i utställningen  
Bland kulörta lyktor och dans. 
Konsthallen, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 2 december kl 17:30–18:30
Bokcirkel: Efter Metoo
Vi träffas och diskuterar Ebba Witt-Brattströms bok 
”Historiens metoo-vrål”. Vi bjuder på fika. Anmäl dig till 
Maria Westin 08-606 87 75, maria.westin@haninge.se. 
Boken reserveras åt dig.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 5 december kl. 16:30
Jul-allsång med musikskolan i Haninge
Sjung julsånger med Musikskolans uppskattade kör från 
Ribbybergsskolan. Fri entré. Anmälan från 21/11 på 
Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50. 
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.
Arrangör: Musikskolan i Haninge i samarbete med Biblioteket i 

Västerhaninge och Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.

Torsdag 5 december kl 19:30 (förband kl 18:10)
Haninge Jazzkafé med Amanda Sedgwick
Amanda Sedgwick är en av saxofonfavoriterna inom svensk 
jazz. Man anar influenser av Charlie Parker, Cannonball 
Adderley och John Coltrane. På trumpet Dwayne Clemons  
och på piano Leo Lindberg. Basspelet svarar Kenji Rabson 
för och bakom trummorna finns Moussa Fadera. Förband 
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 och 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, www.haningejazz.se) 
i samarbete med ABF Södertörn, Haninge kultur och Haninge 
Riksteaterförening.

Lördag 7 december kl 12:00-16:00
Vinterlördag med konstsalong, stipendieutdelning, 
country, didgeridoo och Jazzoo
Välkommen på vinterlördag då kulturen uppmärksammas i 
Haninge. Det blir lokal konstsalong, 
kulturstipendieutdelning, framträdande med Haninge 
kulturskolas elever och Haningeartister. Systrarna Sjöberg 
sjunger country. Didgeridoo med Paul Pignon och 
julkortsverkstad. Kl 12:00 öppnar Haningesalongen och 
invigningstal hålls kl 13:00. Kl 14:00 är det dags för 
stipendieutdelning och kl 15.00 avlutar vi med Jazzoo, 
jazzkonsert för hela familjen med Oddjob och animationer 
av Helen Berg. Hämta gratisbiljetter i foajén från kl 12:00. 
Läs mer om konserten nedan i kalendariet.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Lördag 7 december kl 12:00-15:00                                
Verkstad varje lördag – Julkortsverkstad
Läs mer under 9/11.

Lördag 7 december kl 13:00
Kulturlördag - Karagöz på äventyr med Teater  
Gyllene draken
Läs mer under 6/11. Från 5 år, familjeföreställning.  
Fri entré. Begränsat antal platser.  
Biblioteket i Västerhaninge.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Lördag 7 december kl. 14.00
Kulturlördag – 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. Från 2 år, 
familjeföreställning. Fri entré. Begränsat antal platser. 
Jordbro Parklek.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening 
med stöd av Dans i Stockholms stad och län (DIS).

Lördag 7 december kl 15:00
Familjelördag med Jazzoo – jazz för hela familjen!
Konsert för barn och vuxna med Oddjob och roliga 
djuranimationer av Helen Berg. Det blir garanterat svängigt 
och skojigt för hela familjen! Oddjob vill skapa musik som är 
improviserad, lekfull och som utmanar och inspirerar barnen. 
Bandet har i nuläget gjort uppemot 100 tokhyllade 
föreställningar i konsert- och kulturhus i Sverige, Norge, 
England, Tyskland och Frankrike. Bandmedlemmar: Goran 
Kajfes – trumpet, effekter, congas, Per ”Ruskträsk” 
Johansson – saxofoner, basklarinett, slagverk, Peter Forss 
– elbas, kontrabas, synthbas, Daniel Karlsson – piano, orgel 
och synth, Lars Skoglund – trummor, slagverk och Helene 
Berg – live visuals Jazzoo. Hämta gratisbiljetter i foajén från 
kl 12:00. Programmet är en del av vår Vinterlördag.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Torsdag 12 december kl 18:00-21:00
Julavslutning för Soppa&Surr 
Julmingel med lokala artister. Fri entré. 
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge föreningsråd och kultur-
ambassadörerna i Haninge kulturhus.

Lördag 14 december kl 12:00-15:00
Verkstad varje lördag – Jag ser det snöar
Läs mer under 9/11. 

Lördag 14 december kl 15:00
Luciakonsert med kulturskolans körer och 
instrumentelever
Kostnadsfria biljetter hämtas i foajén i Haninge  
kulturhus från kl 13:00.  
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kulturskola.

Kverulanten. Foto: Filmikamari.

Jonas Bonnier. Foto: Fredrik Hjerling.

Kompani giraff. Foto: Isak Stockås.

Jazzoo. Copyright Helen Berg. 


