Cure-a-Phobia
Foto: Jonas Persson

JAN–FEB
Program för barn

PROGRAM JAN–FEB 2020
Lördag 4 januari kl 12:00-16:00, Drop-in

Onsdag 29 januari kl 14:00-15:00

Keramikverkstad – Kom och skapa i lera!
Ni kan testa att dreja, skulptera, ringla eller kavla med
handledning från konstpedagogerna Frida och Hanna
som jobbar för Haninge kulturskola. Helt kostnadsfritt
och för barn i alla åldrar.
Haninge kulturhus, konstverkstan.

Samling på Språkcafé Näsan i Jordbro
Kom och fika med oss över en kopp kaffe till självkostnadspris! Träffa människor i olika åldrar och från olika länder.
Ibland har vi intressanta gäster i caféet. Kom gärna
med idéer på vad du vill göra eller frågor vi kan ta upp.
Vi ses sista onsdagen i varje månad. Varmt välkommen!
Jordbro kultur- och föreningshus, caféet, Hurtigs torg 1.

Arrangör: Haninge kulturskola.

Arrangör: Haninge kultur och Jordbro bibliotek.

Söndag 12 januari kl 13:00-16:00
Svartbäckens skolmuseum
Haninge Hembygdsgilles guider håller öppet kl. 13-16 den
2:a söndagen i månaden under terminerna. Skolmuseet är
ett unikt hus där man kan lära sig mycket. Välkomna att
vandra runt och titta på samlingarna. Kl. 14:00 berättar
vi lite skolhistoria i skolsalen. Öppet även 9/2. Fri entré.
Se vidare www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40,
vid Svartbäcksskolan.
Arrangör: Haninge Hembygdsgille i samarbete med Sensus.
Med stöd av Haninge kultur.

Fredag 17 januari kl 12:30
Lunchkonsert med Blåsarsymfonikernas saxofonkvartett – En musikalisk världsomsegling
Vi besöker ett flertal länder på olika kontinenter med
musik som har en folkloristisk touch och får uppleva den
melankoliska svenska sommaren, det eldiga Sydamerika
och mellanösterns mystik. Musik av bland andra Jan
Johansson, Astor Piazzolla, Dror Feiler och George
Gershwin. Medverkande: Ulf Tilly, sopransaxofon, Martin
Eriksson, altsaxofon, Mathias Karlsen Björnstad, tenorsaxofon och Johannes Thorell, barytonsaxofon. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge
Riksteaterförening i samarbete med Blåsarsymfonikerna
och Länsmusiken i Stockholm.

Språkcafé Näsan. Foto: Göran Lidbrink

Onsdag 29 januari kl 14:00-17:00, Drop-in
Konstlab
Öppen verkstad för dig mellan 10 och 14 år.
Inga förkunskaper krävs alla är välkomna. Gratis.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 30 januari kl 18:30
Anna-Karin Palm – om Selma Lagerlöf
Anna-Karin Palm, författare (tidigare även kulturskribent och
förlagsredaktör) föreläser om sin bok ”Jag vill sätta världen i
rörelse: En biografi över Selma Lagerlöf”. Boken är nominerad till Augustpriset 2019. Biljetter à 60 kr bokas och betalas
från 16/1 på Biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Obs! Kontant betalning eller Swish. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.
Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge, Biblioteket i
Västerhaninge och ABF Södertörn.

Lördag 1 februari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.
Saxofonkvartetten. Foto: Mats Bäcker.

Lördag 1 februari kl 13:00
Lördag 18 januari kl 17:00-19:00
Prisutdelning för skrivartävlingen Write about it!
Barn och ungdomar mellan 10 och 18 år har deltagit i
workshops ledda av poeten och författaren Mariama Jobe.
En jury har utsett vinnare i två kategorier, junior (10-13) och
teens (14-18) i en skrivartävling som pågått under slutet
av 2019. Varmt välkommen till prisutdelningen i Jordbro.
Jordbro kultur- och föreningshus.
Arrangör: Jordbro bibliotek.

Familjelördag med ny finsk film – När jag blev stulen
andra veckan i juni (Me rosvolat)
Viljas familj planerar en tråkig sommar. Sommartristessen
får en tvärvändning då familjen Rosvola, ett rövargäng, av
misstag kidnappar Vilja. En rolig äventyrsfilm om landsvägsrövare och om att hamna i en annan familj. Språk: Finska
med svensk text. Från 6 år. Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde.

Tisdag 21 januari kl 18:30
Filmvisning – Undergångens arkitektur – Skönhetskult
och barbari i Tredje riket, av Peter Cohen
Filmen skildrar hur nazismens väg mot katastrofen kantas
av perverterad skönhetslängtan; hur Hitlers ambition,
att med våld försköna världen, sträcker sig ända in i den
nazistiska utrotningspolitikens gaskammare. Hitlers
extrema besatthet av estetik, hans fascination för det
rena och klassiska i konsten visar sig ha en stark koppling till
hans extrema åsikter om samhället och människor. Hitlers
estetiska intressen är inte bara en historia om en privat
besatthet. Den är en del av förklaringen till varför han fick ett
så stort gensvar så länge hos så många. 115 min. Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 22 januari kl 14:00-17:00, Drop-in
Konstlab – terminsstart
Öppen verkstad för dig mellan 10 och 14 år. Tillsammans
utforskar vi nya material och tekniker. Ta på dig en vit rock
och använd verktyg som pensel, kamera, nål och hammare.
Ingen föranmälan – kom förbi när du vill under onsdagseftermiddagen! Inga förkunskaper krävs alla är välkomna. Gratis.
Även onsdagar 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2. Uppehåll för lov
26/2.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangörer: Haninge kultur.

När jag blev stulen andra veckan i juni (Me rosvolat). Foto: Filmikamari.

Måndag 3 februari kl 18:00-21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Woman at war (Island, 2018)
Samtidigt som Halla förbereder sig för en omfattande
sabotageoperation mot aluminiumindustrin får hon veta att
hennes ansökan om adoption av en liten flicka från Ukraina
har godkänts. Nu måste hon välja sin väg. Efter filmen bjuder
biblioteket på fika och vi diskuterar filmen. Lös medlemskap
för 20 kr i på Biblioteket i Handen. Mer information på
bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Woman at war. Scanbox Entertainment.
Konstlabb.

Onsdag 5 februari kl 14:00-17:00, Drop-in

Torsdag 23 januari kl 19:00
Berättarkväll med soppa
Ta gärna med er en historia eller gamla foton från bygden
och kom till krogsalen i Tingshuset! Det går naturligtvis att
komma utan någon historia för att bara lyssna och umgås.
Berättelserna kan t ex handla om gårdfarihandlare eller
personer man aldrig glömmer men det är absolut ingen
begränsning till det ämnesområdet. Vi serverar vegetarisk
soppa, smörgås och fika för 50 kr.
Tingshuset, Nynäsvägen 208, Västerhaninge.
Arrangör: Haninge Hembygdsgille i samarbete med Sensus och
Haninge kultur.

Lördag 25 januari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans med en
vuxen. Med hjälp av en konstpedagog får ni skapa i
spännande material efter olika teman. Gratis.
Även lördagar 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 och 29/2.
Haninge kulturhus, konstverkstan.

Konstlab
Öppen verkstad för dig mellan 10 och 14 år.
Inga förkunskaper krävs alla är välkomna. Gratis.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 6 februari kl 14:00-15:00
Bokcirkel: Tema Familj
Bokcirkel vid tre tillfällen där vi under våren läser och
diskuterar böcker på temat familj. Vi börjar med ”Arv och
miljö” av Vigdis Hjort. Du kan gå på en eller flera träffar.
En bok reserveras åt dig när du anmäler dig. Anmälan görs
till maria.westin@haninge.se eller telefon 08-606 87 75.
Haninge kulturhus, K-blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen i samarbete med ABF Södertörn.

Arrangör: Haninge kultur.

Konstverkstad. Foto: Camilla Cherry

Bokomslag Vigdis Hjort Arv och miljö.

KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS
7 december–26 januari

8 februari–5 april

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

JORDPULS – Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre

Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Österhaninge konstförening.

Jordpuls. Foto: Ulrika Sparre.

Grässtrån, en äng, en vindvirvel, en vitsippsbacke. Konsthallen
presenterar ett storskaligt videoverk där vi får följa årstidernas
växlingar och dyka ner på utvalda platser, varav flera i Haninge.
Konstnärerna har skapat ett poetiskt verk utifrån idén att vi alla
är sammanlänkade med vår omgivning. Verket kommer senare att
installeras som del av ett större offentligt verk för Haningeterrassen
i form av ett permanent videoverk och gatstenar i svart diabas.
Haninge är ingen isolerad plats, vi är sammankopplade med världen.

PROGRAM JAN–FEB 2020
Torsdag 6 februari kl 19:30 (förband kl. 18:10)

Onsdag 12 februari kl 14:00-17:00, Drop-in

Haninge Jazzkafé – JazzMaTazz
Majoriteten av de låtarna härrör från mellankrigsperioden
men utöver evergreens bjuder sextetten på sällan hörda
melodier. För sången svarar Ulrica Goliats Fredriksson och
på saxofon Gustav Rosén. Gitarrist är Thomas Petersson,
basist Mårten Korkman och bakom trummorna sitter
André Borgström. ”Lite swing får man räkna med” lyder
JazzMaTazz motto. 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, kulturrum 2.

Konstlab
Öppen verkstad för dig mellan 10 och 14 år.
Inga förkunskaper krävs alla är välkomna. Gratis.
Haninge kulturhus, konstverkstan.

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

Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 15 februari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 15 februari kl 13:00
Kulturlördag – konsert med koraspelaren Lamine Cissokho
Familjeföreställning för alla åldrar. Den västafrikanske
musikern Lamine Cissokho spelar traditionella låtar från
Senegal på sin 22-strängade afrikanska harpa (kora). Han lär
också ut några enkla sånger och berättar för publiken om sitt
instrument och sina traditioner. Det blir en ovanlig och rolig
resa till Senegal. Fri entré. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening med stöd
av Musikcentrum Öst.

JazzMaTazz pressbild.

Fredag 7 februari kl 12:30
Lunchkonsert med Cure-a-Phobia
Cure-a-Phobia (SE/NO) spelar en nyfiken, egensinnig och
genreöverskridande musik i gränslandet mellan pop, jazz,
kabaré och folkmusik. Den innehåller både akustiska och
elektroniska element och är ofta både lekfull och vemodig.
Musikerna är öppna för allehanda infall och påhitt. Bandet
består av Jenny Nilsson på sång och klockspel, Elina Nygren
på viola och såg, Fanny Gunnarsson på piano, wurlitzer
och sång och Anne Marte Eggen på elbas. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och
ABF Södertörn.

Lamine Cissokho. Foto: Urban Wedin.

Tisdag 18 februari kl 18:30
Filmvisning – Gustav Vigeland och En nypa mull vad är
vi mer? Om ”Döderhultarn”
Först visas en film om Gustav Vigeland, centralgestalten
i norsk skulptur från slutet av 1800-talet fram till sin död
1943. Filmen ger inblickar i hans konst från tidiga träarbeten till Frognerparkens stora skulpturer, med besök
också på Vigelandsmuseet. 14 min. Andra filmen handlar
om Axel Peterson, ”Döderhultarn” (1868-1925) är en av
våra stora skulptörer även om han arbetade i litet format.
I en kantig, uttrycksfull realism skildrar han människor
och djur ur det tidiga 1900-talets vardagsliv och i livscykelns händelser. Filmen är en dramatisering som
baseras på verk från Döderhultarmuseet i Oskarshamn.
Uppläsare är Per Oscarsson. 25 min. Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Cure-a-Phobia. Foto: Jonas Persson

Lördag 8 februari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

8-16 FEBRUARI CIRKUSMANIA
Haninge kultur är en del av cirkusfestivalen CirkusMania
som pågår i hela Stockholmsregionen mellan den
7-16 februari.

Lördag 8 februari kl 13:00
Familjelördag – Kiseldalen med Kompani Giraff
En cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt har
minnen och kan tämjas. Två jonglörer möts i gränslandet
mellan dröm och verklighet. Föremål vaknar till liv och
tiden går fortare än vanligt. Med fötter som kastar och
fångar sätts magiska kedjereaktioner igång. I ett flöde
av rytmiska finurligheter och akrobatiska experiment
förvandlas omgivningen till ett skruvat spel. Vi lämnar
det som har varit och det som ska bli och bjuder in till
Kiseldalen. Föreställningen hyllar upptäckarglädjen och
tar med publiken genom en abstrakt och lekfull terräng.
Den visuella och ordlösa formen som utgår från cirkus,
koreografi och objektmanipulation passar alla, oavsett
ålder eller språkkunskaper. Pris: 60 kr/biljett inklusive
serviceavgift. 45 kr med scenpass. Boka biljetter på
haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Döderhultarn. Foto: Bukowski.

Onsdag 19 februari kl 14:00-17:00, Drop-in
Konstlab
Öppen verkstad för dig mellan 10 och 14 år.
Inga förkunskaper krävs alla är välkomna. Gratis.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 22 februari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 24 februari kl 17:00-20:00
Finskt blod, svenskt hjärta – Sverigefinnarnas dag – fika,
film och föreläsning
Kl. 17:00 serveras fika i foajén. 17:30 visas filmen ”Ingen
riktig finne”. En far och en son beger sig ut på en resa som
utvecklas till en musikalisk färd in i minnen av den finska
immigrationen till Sverige. Kai Latvalehto ger en personlig
föreläsning, ”Finsk blod, svenskt hjärta”, om hur andra
generationens sverigefinnar har byggt upp sin kulturidentitet. Tid för frågor. Köp biljett på Biblioteket i Handen
från 3/2. Pris: 30 kronor, inklusive fika. Tips: köp i förväg,
ingen bokning/reservation. OBS! Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen i samarbete med finskt förvaltningsområde, ABF Södertörn och Folkets bio.

26-28 FEBRUARI KL 9:00-15:00

Konstkollo
Kom till verkstan och skapa med naturen. Med naturmaterial
jobbar vi med skulptur och animation. Gör en film med en
sten eller skulptera med pinnar! Inga förkunskaper behövs
och allt är gratis. Vi bjuder på fika men ta med lunch.
Föranmälan till hanna@denpedagogiskadesignbyran.se
Ålder 10–15 år.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur och kulturskolan i Haninge.
Kompani Giraff Kiseldalen. Foto: Tove Wall Dyrting.

Måndag 10 februari-torsdag 13 februari kl 12:30
samt fredag 14 februari kl 10:30
Kultur mitt i veckan – Sorti med Floda Kulturproduktion
En cirkus- och musikföreställning om kontrasterna mellan
lysrörets flimrande och en stilla gryning, kicksökande och
det mer långsiktiga och stabila. Om musiken i oss, om
rörelsen i kroppen, om samhället vi skapar och naturen
vi kommer från, och om att stanna upp. Om att landa och
stanna. Se och uppleva. Om att så ett frö som får växa.
Producerat av Floda Kulturproduktion. Från 7 år. Pris: 30 kr
inkl. serviceavgift 10 kr. Boka biljetter på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Onsdag 26 februari kl 14:00-15:00
Samling på Språkcafé Näsan i Jordbro
Kom och fika med oss över en kopp kaffe till självkostnadspris! Träffa människor i olika åldrar och från olika länder.
Ibland har vi intressanta gäster i caféet. Kom gärna med
idéer på vad du vill göra eller frågor vi kan ta upp.
Vi ses sista onsdagen i varje månad. Varmt välkommen!
Jordbro kultur- och föreningshus, caféet, Hurtigs torg 1.
Arrangör: Haninge kultur och Jordbro bibliotek.

Torsdag 27 februari kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga läser ”Den rödaste rosen
slår ut” av Liv Strömquist
Vi träffas vid tre tillfällen och diskuterar en bok som vi har
läst. Ta med dig din bebis och kom. Vi bjuder på fika. Övriga
tillfällen: 26/3 och 23/4. Anmäl till Mirza Zjajo på 08-606
79 28 eller mirza.zjajo@haninge.se för att reservera din
bok på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Lördag 29 februari kl 12:00-16:00 Drop-in
Verkstad varje lördag
Öppen verkstad för barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Haninge kulturhus, konstverkstan.
Arrangör: Haninge kultur.
Sorti. Foto: Einar Kling-Odencrant.

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

