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Torsdag 2 maj kl 17:00–19:30
Vernissage – Minnesutställning i Jordbro, sufisk dans  
och konsert med Sirocco
Kl 17:00 –Vernissage för en minnesutställning för den 
verksamhet som varit under åren i Jordbo kultur- och 
föreningshus. Mat och mingel. Scenframträdanden.
Kl 17:45 – Folkloristisk Egyptisk dans med Haitham 
Elshewihi. Käppdans från södra Egypten, hästdans,  
danser från Alexandria och sufisk dans. 
Kl 18:30 – Konsert med Sirocco. Känslosamt, dramatiskt 
och strålande skickligt!  Gruppen spelar världsmusik från 
den Andalusiska guldåldern med influenser från sydameri-
kansk folkmusik, nordisk folkmusik och flamenco. Sofia 
Berg-Bömh, sång, Patrik Bonnet, flamencogitarr och  
Hanna Stenlund Monthan, cello. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg, Jordbro C.
Arrangör: Haninge kultur, Ung 137, biblioteket i jordbro,  
Mötesplats Jordbro, Blå vägen, Stationen, FreeZone, Vägen Ut, 
Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn i samarbete  
med Stallet – Världens musik.

Torsdag 2 maj kl 18:00–19:00  
Vernissage – Utställningen Kensukes rike
Elever från årskurs 6 på Runstensskolan ställer ut tittskåp 
med scener ur Michael Morpurgos bok Kensukes rike på 
biblioteket i kulturhuset. På vernissagen presenterar de 
sina arbeten och berättar om boken, författaren och om 
robinsonader. Presentationen äger rum på caféscenen. 
Haninge kulturhus, Biblioteket.
Arrangör: Haninge kultur och Runstensskolan. 

Lördag 4 maj kl 12:00–16:00. (Drop-in varje lördag)
Verkstad varje lördag
Konstverkstaden är öppen varje lördag. Här kan  
barn från 4 år och vuxna skapa tillsammans. En konst- 
pedagog visar de olika materialen som kan användas  
och allt är kostnadsfritt. Även: 11/5, 18/5, 25/5, 1/6. 
Konstverkstan, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 6 maj kl 18:00–19:00 
Normkritisk bokcirkel: Älskade av Toni Morrison 
Vi läser och diskuterar böcker ur ett normkritiskt  
perspektiv tillsammans med bibliotekarie och cirkel- 
deltagare. Till 6/5 ”Älskade”. Anmäl till Robert Karlsson  
på 08-606 8219 eller robert.karlsson@haninge.se för  
att reservera och hämta din bok på biblioteket i Handen. 
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 6 maj kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus. Film:  
And breathe normally (Island, 2018) 
På flygplatsen i Reykjavik möts två kvinnor. Den ena  
kommer från Guinea-Bissau och mellanlandar med ett 
falskt pass. Den andra är en ensamstående, hemlös 
mamma som hoppas att provanställningen i passkon- 
trollen ska ge henne förutsättningar att ta hand om sin  
son. En film om vänskap, utsatthet och hur ett oöverlagt 
 ord kan förändra människors liv i grunden. 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.  
OBS! Omvisning p g a tekniska problem förra  
visningen 4/2.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Onsdag 8 maj kl 14:00–17:00 (Drop-in varje onsdag)
Konstlab 
Du som är mellan 10–14 år är välkommen att droppa in på 
Konstlab varje onsdagseftermiddag. Tillsammans utforskar 
vi det som pågår i konsthallen och experimenterar i 
verkstan. Även: 15/5, 22/5, 29/5, 5/6.
Konstverkstan, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 9 maj kl 13:00
Historien om Häringe slott 
Irene Kimanius berättar om Häringe slotts historia från 
1700-talets prunkande gård till missväxt, epidemier och 
vargattacker. Föredraget tar sin utgångspunkt i Irenes 
nyutkomna bok ”Pestepidemier, vargattacker och ryss- 
härjningar : berättelsen om Häringe slott från 1400-talet  
till i dag”. Fri entré.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.
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KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS

Torsdag 9 maj kl 19:30 (förband kl 18:10)
Haninge Jazzcafé – Mississippi Seven
Sjumannabandet bjuder på happy jazz från 30- och 40-talen 
med klassiska jazzfavoriter och evergreens. Hög nostalgi-
faktor, positiva vibbar och skön stämning är kännetecknande 
för bandets musik från den tidiga jazzens gyllene era. 
Förband kl 18:10. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmed-
lemmar och alla med scenpass. Under 30 år 50 kronor. 
Jazzmeny i caféet från18:00. Pausservering. Biljetter  
säljs vid entrén från 18:00 och kan också köpas i förväg 
(serviceavgift tillkommer) i kulturhusets reception, på 
biblioteken 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 11 maj kl 12.00–15.00
Tulpanfest
Kom och hälsa våren välkommen! Kulturkul, blomsterprakt 
och roliga, gröna kunskaper! Vågar du bli planterad i en 
konstupplevelse? Väx några centimeter eller blomma ut, låt 
dina fötter få rötter! Bli inspirerad av mästerodlaren och 
författaren Lena Israelsson och gå en trädgårds-tipsrunda 
på biblioteket! Upplev nycirkusartister, högtflygande 
akrobater som tar sats från språngbrädan och omfamnar 
luften. Läs med på Haninge.se/tulpanfest.
Poseidons torg 8.
Arrangör: Haninge kommun.

Söndag 12 maj kl 13:00–16:00  
Svartbäckens skolmuseum 
Haninge Hembygdsgille håller öppet 2:a söndagen i 
månaden under terminerna. Välkomna att vandra runt  
och titta på samlingarna! 14:00 berättas skolhistoria  
i skolsalen. Fri entré. Öppet även 9 juni. Se vidare  
www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille 
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40,  
vid Svartbäcksskolan. 
Arrangör: Haninge Hembygdsgille i samarbete med Haninge kultur.

Lördag 25 maj kl 14:00
Vårkul med Hasta la Pasta
Clownföreställning med slapstick och magi av Dotter- 
bolaget. En snubblande servitör och en lat kock gör sitt 
bästa för att hålla sin restaurang igång. Allting som kan  
gå fel, går fel! Familjeföreställning, från 5 år. Fri entré. 
Begränsat antal platser.
Jordbro parklek.
Arrangörer: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Lördag 25 maj kl 13:00
Familjelördag  –  Drottningen dansar – En barock 
upplevelse med Ensemble Mariposa
Välkomna in i 1600-talets färgstarka och spännande värld 
med barockens livfulla musik och dans. Vi får träffa 
drottning Kristina och bli del av hennes hov medan hon 
använder hovbaletten och dess musik för att visa sin egen 
vilja. Från 6 år, familjeföreställning. Pris: 60 kr/biljett inkl 
serviceavgift. 45 kr med scenpass. Boka biljetter på 
haninge.se/kultur. Med inspiration från drottning Kristinas 
liv skapar vi figurer och bilder i klippteknik i konstverkstan 
12:00–16:00. Från 4 år. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur, Dans i Stockholms stad och län (DIS) och 
Haninge Riksteaterförening med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Lördag 8 juni kl 13:00
Kulturparksfestivalen 2019
Välkommen på festival i Kulturparken i Handen! Vi får  
besök av Doktor Krall som bjuder på svängig musik vid 
dansbanan. Dessutom mer livemusik, teater, körsång, 
smide, barnaktiviteter, utställningar och mycket mer. 
Programmet presenteras löpande på: www.facebook.com/
kulturparksfestivalen. Fri entré!
Kulturparken i Handen.
Arrangör: Kulturföreningen RoJ, Kulturföreningen Levande Zon, 
Handens museum och smedja, ABF Södertörn och Studieförbundet 
Vuxenskolan i samarbete med Haninge kultur.

samtidigt. I konsthallen visas befintliga verk från samlingen 
i sällskap av inbjudna konstnärer, vars verk öppnar för 
samtal om kroppens frihet, om skam, närhet över internet 
och stadens omvandling.

Vernissagekalas 12:00–15:00
Utställningen öppnar med ett stort kalas! För att läsa om allt 
som händer besök:www.haninge.se/offentlig-konst-20-ar.

Sommar i konstverkstan
Under sommarlovet kommer det hända mycket spännande 
i konstverkstan i Haninge kulturhus! Håll utkik på  
hemsidan eller maila konstpedagog Maia Lundblom:  
maia.lundblom@haninge.se

Fira Haninges konstskatt 
Sedan 1999 avsätts 1% av investeringsmedel vid ny- och 
tillbyggnader till konst i våra gemensamma rum. I sommar 
uppmärksammar vi detta 20-års jubileum med kalas, 
samlingsutställning och massor av konst för alla!

15 juni – 15 september 
Skiftet 
Alejandro Montero Bravo, Sebastian Dahlqvist, Jin Mustafa, 
Iiu Susiraja m fl. Sommarens samlingsutställning Skiftet 
ställer Haninge kommuns egen konstsamling i fokus. Vilka 
kroppar och liv speglar konstverken? Utställningen för 
ett replikskifte med kommunens konstsamling om modet 
att tala, att ompröva och att se saker ur flera perspektiv 

Konstverkstan. Foto: Camilla Cherry

Häringe Slott. Foto: Anna Röst

Haitham Elshewihi. Foto: André Elving

Missisippi Seven Foto: Missisippi Seven

Tulpanfest. Foto: Olof Holdar

Hasta la Pasta. Foto: Henrik Dahl

And breathe normally. Foto: Folkets Bio

Drottning Kristina. Foto: Ivan Khayytan och Bo Lambert
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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 recep-
tion 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.

Sommaröppet på biblioteket och Haninge kulturhus v 26-32. Se hemsidan för öppettider. 

Lördag 8 juni–lördag 6 juli
En midsommarnattsdröm på Ormteatern
Teaterföreningen Ormteatern har 40 års-jubileum och  
firar med att sätta upp En midsommarnattsdröm, en 
hyllning till fantasin. Biljettbokning: www.ormteatern.se
Rudans friluftsområde.
Arrangör: Ormteatern med stöd av Haninge kultur.

Lördag 15 juni 12:00–15:00
Vernissagekalas för utställningen Skiftet
Vi firar Haninges konstskatt med en stor utställning som 
ställer Haninge kommuns egen konstsamling i fokus och 
firar med kalas! För att läsa om allt som händer besök: 
www.haninge.se/offentlig-konst-20-ar 
Konsthallen, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 20 juni kl 13:00
Hip Hop-sagor med Jompa
En föreställning  med stora och små historier och tydliga 
budskap kring bl a vänskap, genus och trafiksäkerhet. John 
Landenfelt är en av Sveriges främsta freestyle/battlerap-
pare som under namnet ”Shazaam” har turnerat världen 
runt. Från 3 år. Fri entré. 
Höglunda parken, Jordbro Parlek.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Fredag 28 juni kl 18:00-20:00 
Janne Schaffer Music Story 
Janne tar med oss på en resa genom över 40 år som 
musiker och artist. Låtar från Ted Gärdestad, ABBA, egna 
soloskivorna m fl. Dessutom Peter Ljung, keyboard och  
synt och Tobias Ågren på sång. Korv- och kaffeservering. 
För mer information: Kontakta Rosie Karlsson, rosmarie.
karlsson46@gmail.com, tel: 08-500 468 46. Fri entré.  
Mysingen, Grytholmen på Muskö.
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge 
Riksteaterförening och Haninge kultur. 

Lördag 29 juni kl 13:00
Curatorvisning av utställningen Skiftet
Utställningens curator Ulrika Flink ger en fördjupad visning 
med utställningen som för ett replikskifte med kommunens 
konstsamling om modet att tala, att ompröva och att se 
saker ur flera perspektiv samtidigt.
Konsthallen, Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur. 

Lördag 6 juli kl 10:15 
Historisk Dalarövandring med Gurli Malmsten
Dalarös egentliga födelse dateras till 1636. När ångbåts- 
trafiken slog igenom på 1800-talet blev skärgården 
tillgänglig för en bredare medelklass och man började  
bygga sommarhus i tidstypisk schweizerstil. Societets- 
livet blomstrade, konstnärer som Anders Zorn, August 
Strindberg och Ernst Josephson sökte sig hit för att måla 
och koppla av. Vandringen, som speglar 1600-talet och 
framåt, tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för  
medlemmar i Dalarö hembygdsförening.
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö.
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening.  
Medarrangör: Haninge kultur.

Lördag 6 juli kl 18:00–20:00 
Berättelser vid strandkanten med Jörgen Bodner  
och Berättarnät Öst och Fabula Storytelling
Kaffe och korvservering kommer att finnas på Grytholmen. 
För mer information: Kontakta Rosie Karlsson, rosmarie.
karlsson46@gmail.com, tel: 08-500 468 46. Fri entré. 
Mysingen, Grytholmen på Muskö.t
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge 
Riksteaterförening och Haninge kultur. 

Lördag 20 juli kl 10:15
Konstnärernas Dalarö, en vandring med Gurli Malmsten
Dalarö har sedan slutet av 1800-talet lockat en mängd 
konstnärer som Eva Bonnier, Hanna Pauli, Rickard Bergh, 
Ernst Josephson och Anders Zorns fru Emma Lamm. 
Vandringen kommer att följa  deras fotspår. Kostnad 30 kr. 
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.                                                                                                                                
Samling kl 10:15 på Dalarö torg.
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening.  
Medarrangör: Haninge kultur.

Fredag 2 augusti kl 18:00
Parkteatern – Gregarious
I cirkusföreställningen Gregarious varvas skickligt språng-
bräda, påle och fysisk teater i en föreställning om 
relationen mellan två människor. Samspelet pågår på 
marken såväl som flera meter upp i luften och resulterar  
i en andlös timme av hisnande akrobatik och varm humor. 
Fri entré.                                                                                                                     
Rudans friluftsområde.
Arrangör: Parkteatern, Kulturhuset/Stadsteatern och Haninge kultur  
i samarbete med Haninge Riksteaterförening och teaterföreningen 
Ormen samt med stöd av Stockholms läns landsting. 

Lördag 3 augusti kl 10:15
Strindbergsvandring med Gurli Malmsten  
Strindberg besökte Dalarö under tio somrar. Hans första 
minnen från Dalarö beskrivs i hans tidigaste prosaverk från 
1872, En berättelse från Stockholms skärgård: ”Klockan är 
5 på en sommarmorgon. Dalarö sover ännu – tullvaktmäs-
tarne och lotsarne snarka vid öppet fönster in i tullstugan 
– Kl är 6 – ångbåten signalerar lots – handelsmannen 
öppnar sin bod – gästgivaren tar sin morgondryck ute på 
flustret och tittar på termometern om hans gurkor frusit.”   
Vandringen tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för 
medlemmar i Dalarö hembygdsförening                                                                                                                     
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö.
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening.  
Medarrangör: Haninge kultur.

Lördag 10 augusti kl 11:00–13:00
Trädgårdsmarknad på Muskö
Marknad i samarbete med Nynäshamns trädgårds- 
amatörer. Alla som vill byta/köpa eller sälja fröer och 
plantor är välkomna till Grytholmen med sina alster.  
För mer information: Kontakta Rosie Karlsson, rosmarie.
karlsson46@gmail.com, tel: 08-500 468 46. Fri entré.                                                                                                                               
Mysingen, Grytholmen på Muskö.
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge 
Riksteaterförening och Haninge kultur.

Lördag 17 augusti kl 14:00-16:00
Taubekören på Muskö 
Kaffe och korvservering finns. För mer information: 
Kontakta Rosie Karlsson, rosmarie.karlsson46@gmail.com, 
tel: 08-500 468 46. Fri entré.                                                                                                                  
Mysingen, Grytholmen på Muskö.
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge 
Riksteaterförening och Haninge kultur. 

Söndag 25 augusti kl 13:00
Spelmansstämman i Tyresta by
Allspel, spel från scenen och vilt spel i busken. Under 
dagen visstuga och dansstuga. Konsthantverk m m. 
Servering i caféet. Välkomna att lyssna, sjunga, dansa  
och spela!  För noter till allspelet se www.abf.se eller ring 
08-556 520 30. Se även www.haninge.riksteatern.se. 
Fri entré.
Tyresta by.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn, Stiftelsen 
Tyrestaskogen, Caféet i Tyresta by och Haninge Hembygdsgille i 
samarbete med Haninge kultur.

Gregarius. Foto: Marta Llana

Janne Schaffer. Foto: Lars Bergstrand

Taubekören. Foto: Jan Ternhag

Tyrestastämman, Gunlög och Anna. Foto: Gunilla Cullemark

Peil Adjustada av Alejandro Montero Bravo. Foto: Alejandro Montero Bravo

Tullhuset på Dalarö Foto: Olle Dolk

Jompa. Foto: Patrik Alen

ÅRSTA SLOTT, SOMMARVISNINGAR 2019
Välkommen på guidad slottsvisning! Hör om slottets olika spännande  
invånare genom tiderna och se de luxuösa inredningarna. Juli och  
augusti 2019: Torsdag, fredag, lördag och söndag kl 12:00 och 14:00. 
Visningen tar ca 60 minuter. Biljett ord. pris: 100 kr, pensionär: 80 kr,  
under 18 år: gratis. Betalning kontant eller Swish. Slottet är tyvärr inte 
tillgängligt för rörelsenedsatta. Ramp, hiss och anpassad toalett saknas. 
haninge.se/arstaslott

Årsta slott.Foto: Eva Simonson


