Cirkusfestivalen CirkusMania.
Foto: Sindre Lundvold

JAN–FEB
Program för barn

PROGRAM JANUARI–FEBRUARI 2019
Torsdag 3 januari kl 13:00–16:00

Fredag 1 februari kl 12:30

Handstilsverkstad
Gillar du att skriva snyggt för hand? Vill du prova på olika
handstilar, tekniker och pennor? Kerstin Olsson Grönvik
kommer till Handens bibliotek och visar hur du kan arbeta
med din handstil för att ta ditt textande ett steg vidare.
För dig 11–15 år. Kostnadsfritt. Obs! Föranmälan till
08-606 85 98 senast den 28/12. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K Blå

Lunchkonsert med Funeral frogs
Funeral Frogs bildades i Jordbro under hösten 2018. Med
fritt tolkade låtar av bland annat Amy Winehouse, Sixto
Rodriguez och Gillian Welch så levereras finstämd, svängig
och skön singer/songwriter-musik med touch av country.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, Stationen, Haninge Riksteaterförening och
ABF Södertörn.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Söndag 13 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 berättar någon
av oss lite skolhistoria i skolsalen. Fri entré. Öppet även
10/2. Se vidare www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille.
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40, vid
Svartbäcksskolan
Arrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangör: Studieförbundet
Vuxenskolan. Med stöd av Haninge kultur.

Onsdag 16 januari kl 14:00–17:00
(Drop-in varje onsdag med start 16/1)
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 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2 och 27/2.
Konstverkstan, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Bandet Funeral Frogs. Foto: Stationen

Måndag 4 februari 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 passkontrollen 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 tillsammans. Lös medlemskap för 20 kr
i lånedisken på Biblioteket i Handen. Mer information på
bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Foto: Maia Lundblom

Fredag 18 januari kl 19:30
Melody Farshin turnerar på Haninges fritidsgårdar
Ståupparen och författaren Melody Farshin från Kista
gästar fritidsgården med sin ståuppshow. Fri entré.
Lyckeby träffpunkt
Arrangör: Fritidsgårdarna i Haninge.

Lördag 19 januari kl 12:00–16:00
Familjelördag med Kulturskolans dag
Öppet hus där alla kulturskolans verksamheter är på plats
och berättar om sina verksamheter. Varje halvtimme är det
uppträdanden dels på caféscenen och dels i Kulturrum 2.
Du kommer att få se teater- dans- och musikuppträdanden
och få prova på konst i Designbyråns ateljé. Det blir även
instrumentprovning och danshappenings. 6–19 år, familj.
Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kulturskola.

Fredag 25 januari kl 19:30
Melody Farshin turnerar på Haninges fritidsgårdar
Ståupparen och författaren Melody Farshin från Kista
gästar fritidsgården med sin ståuppshow. Fri entré.
Ung 137 i Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Fritidsgårdarna i Haninge.

And breathe normally. Foto: Folkets Bio

Tisdag 5 februari kl 18:00
Fatima Bremmer – Ett jävla solsken – Inställt
Fatima Bremmer, journalist och författare föreläser om sin
bok ”Ett jävla solsken” (Augustprisvinnare 2017). Det är
en biografi om Ester Blenda Nordström som var Sveriges
första undersökande journalist och äventyrare i början
av 1900-talet. Obs! Kontant betalning eller Swish.
Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangörer: ABF Södertörn och Haninge kultur i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.

Elisabet Höglund – Skulden jag bär på: två systrar – två
världar
Elisabet berättar om sin nya bok Skulden jag bär på: två
systrar - två världar. Elisabet Höglund, f d reporter,
korrespondent, På spåret-vinnare, författare och
Tungelstabo, besöker biblioteket i Västerhaninge.
Ersätter programmet med Fatima Bremmer.
Biljetter kan bokas och betalas från 22/1 på biblioteket i
Västerhaninge, 08-606 73 50. Kontant betalning eller
Swish. Begränsat antal platser.

Fatima Bremmer. Foto: Helén Karlsson
Melody Farshin. Foto: Jonas Borg

Måndag 28 januari kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel: Solidärer av Anna Jörgensdotter
Första tillfället av tre, även 11/3 och 22/4. Vi läser och
diskuterar böcker ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans
med bibliotekarie och cirkeldeltagare. Till 28/1 ”Solidärer”.
Anmäl till Robert Karlsson på 08-606 8219 eller robert.
karlsson@haninge.se för att reservera och hämta ut din
bok på biblioteket i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus, K blå

Tisdag 5 februari kl 18:30
Filmvisning – Jag själv och Hertha Hillfon
Film 1: I självporträttet vittnar konstnären om sig själv,
utforskar det egna jaget och den mänskliga existensen.
Från Dürer och Rembrandt till van Gogh och Frida Kahlo.
En film av Lars Lambert. 28 min.
Film 2: Hertha Hillfon 1921–2013 är en omtalad skulptör
och keramiker i Sverige såväl som i USA och Japan. Film
av Pierre Stahre. 12 min. Fri entré och gratis kaffe efteråt.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 31 januari kl 18:00–21:00
Soppa&surr
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter, såsom målning, musik,
bokprat m m. Fri entré. Dessutom 7/2, 14/2, 21/2 och
28/2. Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge
kulturhus.

Van Gogh

KONSTHALLEN
7 februari – 9 februari

HANINGESALONGEN
– HANINGE I VÄRLDEN,
VÄRLDEN I HANINGE

Tom 26 januari
Haningesalongen
Årets tema ”Haninge i världen, världen i Haninge” låter
konstnärer i Haninge fantisera fritt och ta inspiration från
hela världen. Utställningen är jurybedömd och tekniker som
måleri, skulptur, teckning, grafik, fotografi, textil, video och
installationskonst ställs ut.
Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Österhaninge konstförening.

MELLANAKT – ett nytt format där konsthallen under en
kortare period två gånger per år gästas av ett konstnärskap
som jobbar utanför den traditionella utställningen.

Dansperformance vid tre tillfällen av Adèle Essle Zeiss
Konstnären och dansaren Adèle Essle Zeiss har länge arbetat med kroppen i sitt konstnärskap. Installationen som
visas i konsthallen aktiveras av dansare under en timmes
tid vid tre tillfällen. Verket är en balansakt som kräver en
koncentrerad men ofixerad närvaro. Balansen är ett helautomatiskt system – inlärt, anpassat efter omgivningen och
lagrat i kroppen. Det går inte att styra med vilja. Adèle Essle
Zeiss tog examen från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm,
2018. Hon har arbetat som dansare och koreograf och
tog examen från Kungliga Svenska Balettskolan 2002.
Performance: 7/2 kl 15:00–16:00, 8/2 kl 17:00–18:00 och
9/2 kl 14:00–15:00 Begränsat antal platser. Anmäl dig till
kristyna.muller@haninge.se, 08 606 52 75.

21 februari–31 mars
Sofia Ekström
Vernissage torsdag 21 februari kl 18:00. Sofia Ekström tog
examen från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm 2013 och
har sedan dess ställt ut regelbundet. Hennes arbete kretsar
kring fotografi utan att vara fotografier. Hon arbetar med
måleri och video med utgångspunkt från rummet där fotografier tas, studion. Det handlar ofta om den egna familjens
professionella porträttfotostudio och familjemedlemmarnas
förhållande till att låta sig avbildas.

PROGRAM JANUARI–FEBRUARI 2019
Torsdag 7 februari 15:00–16:00
Dansperformance vid tre tillfällen av Adèle Essle Zeiss
Installationen som visas i konsthallen aktiveras av dansare
under en timmes tid vid tre tillfällen. Verket är en balansakt
som kräver en koncentrerad men ofixerad närvaro. Även:
8/2 kl 17:00–18:00 och 9/2 kl 14:00–15:00 Begränsat
antal platser, Anmäl dig till kristyna.muller@haninge.se,
08 606 52 75.
Konsthallen i Haninge kulturhus

Lördag 9 februari kl 12:00–16:00,
(Drop-in varje lördag med start den 9/2)
Verkstad varje lördag
Konstverkstan är öppen varje lördag. Här kan barn från
4 år och vuxna skapa tillsammans. Det finns alltid en
konstpedagog på plats. Även 16/2, 23/2 och 30/2.
Konstverkstan, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Arrangör: Haninge kultur.

Konstverket Statolit av Adèle Essle Zeiss. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Torsdag 7 februari kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Ronnie Gardiner All Star Quartet
Elegant fantasirik swing och bebop ur The American
Songbook. Evigt unge Ronnie Gardiners trumsolon är
melodiska, Karl Olanderssons trumpet glöder, Mathias
Algotssons pianospel fylls av finurlig finess medan Hasse
Larsson på bas och sång fullbordar rytmen. 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

Verkstad varje lördag. Foto: Camilla Cherry

Torsdag 21 februari 18:00
Vernissage för utställning med Sofia Ekström
Sofia Ekströms arbete kretsar kring fotografi, utan att vara
fotografier. Hon har arbetat med måleri och video med
utgångspunkt från rummet som fotografier tas i, studion.
Konsthallen i Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

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

Back drop. Foto: Sofia Ekström

Torsdag 28 februari kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga
Vi träffas vid tre tillfällen under våren och diskuterar en bok
som vi har läst. Ta med dig din bebis och kom. Vi bjuder på
fika. Övriga tillfällen är 28/3 och 25/4. Anmäl dig till Mirza
Zjajo på 08-606 79 28 eller mirza.zjajo@haninge.se för
att reservera din bok att hämta ut på biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus
Ronnie Gardiner. Foto: Nilla Domnérus

Arrangör: Biblioteket i Handen.

NORDISKA GÄSTSPEL FRÅN FINLAND
OCH DANMARK MED CIRKUS OCH
AKROBATIK I FOKUS
Haninge kultur arrangerar två unika gästspel denna
vecka i samarbete med Cirkusmania, länsmusiken
i Stockholm och finskt förvaltningsområde. Passa
på att ta del av internationellt prisade grupper som

sällan besöker Sverige. Under veckan kan du få
både vackra, hisnande, roliga, absurda och överraskande upplevelser. Föreställningarna vänder
sig till både barn, ungdomar och vuxna.

Torsdag 14 februari kl 18:30

Lördag 16 februari kl 12:00–16:00

Finskt gästspel – The pianist med Circo Aereo
The Pianist omvärderar virtuosens högtidliga status. I
andan av Charlie Chaplin och Buster Keaton, med hjälp
av en stor gardin, en kristallkrona och ett svart piano, är
showen ett lapptäcke av galna skämt som omedelbart
lockar till skratt. Circo Aereo är ett internationellt samtida
cirkuskompani, som betecknas som Finlands första och
mest etablerade, med bas i både Finland och Frankrike.
Sedan starten 1996 har de producerat inte mindre än 50
cirkusföreställningar, och turnerat på festivaler och teatrar
i över 40 länder. Artist: Courtenay Stevens. Regi: Sanna
Silvennoinen och Thomas Monckton. Ljus: Juho Rahijärvi.
Ljud: Tuomas Norvio Kostym: Kati Mantere. Föreställningen
är en del av CirkusMania, Stockholms nya cirkusfestival
som äger rum 11–16 februari 2019 på scener runtom i
Stockholmsregionen. Information och fullständigt program
finns på www.circusmania.se. För alla åldrar. Fri entré.
Fribiljetter bokas på www.tickster.com.
Haninge kulturhus

Familjelördag med gästspel från Finland och Danmark
– Höga flöjten och The pianist
Kl 13:00. Höga flöjten – Blockflöjt och styltor i ett
magiskt möte.
Välkommen in i ett magiskt rum fullt av stora känslor och
små berättelser med Marit Ernst Bock på blockflöjt och
Signe Gravlund Thomsen på styltor! Här möts två av lägsna
världar, den klassiska musikens och den kringvand rande
gycklarens där en väv av virvlande blockflöjtstoner och
hisnande akrobatik sys ihop till en. Repertoaren sträcker sig
från 1400-talets gycklarmelodier via 1700- och 1800-tal till
vår tids musik på ett nytt, uppfriskande och fantasieggande
sätt i närkontakt med en hänförd publik. För alla åldrar.
Fri entré. Föreställningen ges i Foajén.

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med finskt förvaltningsområde
och Haninge riksteaterförening.

Höga flöjten. Foto: Lovisa Fey

Kl 14:00. The pianist – med Circo Aereo.
The Pianist omvärderar virtuosens högtidliga status. I
andan av Charlie Chaplin och Buster Keaton, med hjälp
av en stor gardin, en kristallkrona och ett svart piano, är
showen ett lapptäcke av galna skämt som omedelbart
lockar till skratt. Föreställningen är en del av ”CirkusMania”,
Stockholms nya cirkusfestival som äger rum 11–16 februari
2019 på scener runtom i Stockholmsregionen. Information
och fullständigt program finns på www.circusmania.se. För
alla åldrar. Fri entré. Fribiljetter bokas på www.tickster.com.
Föreställningen ges i teatern.
Haninge kulturhus
The pianist Cicus aereo. Foto: Heli Sorjonen

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med finskt förvaltningsområde
och Haninge riksteaterförening.

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

