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Foto: Mathias Edwall

SEPT–OKT
Program för barn

PROGRAM SEPT–OKT 2019
Måndag 2 september kl 18:00–21:00

Onsdag 25 september kl 13:00 (insläpp från 12:30)

Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Cold War (Polen, 2018)
En passionerad kärlekshistoria mellan två personer med
olika bakgrunder som utspelar sig under kalla kriget på
1950-talet i Polen, Berlin, Jugoslavien och Paris. 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, kulturrum 2.

Lunchakademin – Handen förr, nu och i framtiden
Bildvisning med Hilding Eklund. Se Handens förvandling
från 1940- och 1950-talets samhälle fram till dagens
stadsliknande miljö, där de forna platserna och identiteterna nu försvinner i allt snabbare takt. Hilding Eklund är
välkänd hembygdsförfattare och fotograf. Entré 40 kr,
kontant eller swish.
Haninge kulturhus.
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 26 september kl 9:30 och 10:45
Tisdag 3 september kl 18:00
Konstnärssamtal i utställningen Skiftet
Med utgångspunkt i utställningen samtalar vi om strategier
för byggandet av en delad gemenskap där både likhet och
olikhet får plats i framtidens konstsamling. Konstnärerna
Sebastian Dahlqvist, Jin Mustafa, Alejandro Montero Bravo
och Iiu Susiraja presenterar sina verk.
Konsthallen i Haninge kulturhus samt Auditoriet.

Kultur mitt i veckan – Sagan om den lilla farbrorn
med Boulevardteatern
Läs mer under 28/9. Från 3 år. Fri entré. Boka plats från
9/9 på 08-606 71 17. Bokningen är bindande.
Jordbro parklek.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Haninge kultur med stöd av finskt förvaltningsområde.

Lördag 7 september kl 13:00
Familjelördag med premiär av SOONSWOON
med Claire Parsons Co.
I ett blått rum med svart spegelgolv och grekiska kolonner
möter vi två personer. Eller – kanske är dom tre? Med stora
känslor, sång och dans skapas en annan slags föreställning. SOONSWOON speglar och blandar, konstruerar och
poserar. Från 10 år. 60 kr/biljett inkl. serviceavgift.
45 kr med scenpass. Boka biljetter från 12/8 på
haninge.se/kultur
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Sagan om den lilla farbrorn. Foto: Martin Skoog

Torsdag 26 september kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga
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: 24/10 och 21/11. Anmäl till Mirza Zjajo på
08-606 79 28 eller mirza.zjajo@haninge.se för att
re-servera din bok på biblioteket i Handen. Begränsat
antal platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Fredag 27 sep 9:30 och 10:45
Soonswoon. Foto: Martin Skoog

Lördag 7 september kl 12:00–15:00
Verkstad varje lördag
I ett blått rum med svart spegelgolv och grekiska kolonner
möter vi två personer. Eller – kanske är dom tre? Med stora
känslor, sång och dans skapas en annan slags föreställning. Från 10 år. 60 kr/biljett inkl. serviceavgift. 45 kr med
scenpass. Boka biljetter från 12/8 på haninge.se/kultur
Uppehåll för lov 2/11.
Konstverkstan, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Söndag 8 september kl 10:00–16:00
Kulturarvsdagen vid Årsta slott med visningar,
parkliv och Blåsarsymfonikerna
Temat för Kulturarvsdagen 2019 är ”Konst och underhållning”. Vid Årsta slott bjuds på kulturhistoriskt parkliv för
hela familjen och minikonserter med Blåsarsymfonikernas
saxofonkvartett kl 13 och 14. Kom och upptäck museilekstugan från 1924 och lär dig om träden i Engelska parken
som anlades av Fredrika Bremer. Specialvisningar av
parkerna och slottets konst och arkitektur under dagen. Ta
gärna med en filt att sitta på i parken. Gratis, ingen
föranmälan. Detaljerat program finns på
haninge.se/arstaslott
Årsta slott, samling vid museilekstugan i parken.
Arrangör: Haninge kultur och Miljöverkstan i samarbete med
Länsmusiken i Stockholm och Blåsarsymfonikerna.

Torsdag 12 september kl 19:30 (förband kl 18:10)
Haninge Jazzcafé – Jambalaya
Repertoaren består av en blandning låtar ur The American
Songbook, swing med bebopkänsla, mustiga New Orleanstakter, en gnutta blues, karibiskt m m. 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.

Kultur mitt i veckan – Sagan om den lilla farbrorn
med Boulevardteatern
Läs mer under 28/9. Från 3 år. Fri entré. Boka plats från
9/9 på skolteater@haninge.se Bokningen är bindande.
Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Fredag 27 sep 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Läsa röra av Ingrid Olterman dans
En poetisk rörelsetolkning fritt ur boken Tänk om av Lena
Sjöberg! Tänk om vi var fladdermöss med huggtänder och
klor. Tänk om vi var skräcködlor, 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. Från 0 år. Fri entré. Boka
plats från 9/9 på 08-500 658 63. Bokningen är bindande.
Tungelsta kyrka, församlingshemmet.
Arrangör: Haninge kultur och Västerhaninge-Muskö församling i
samarbete med Haninge Riksteaterförening

Fredag 27 september kl 12:30
Lunchkonsert med Nadara Gipsy Wedding band
i samarbete med Stallet och ReOrient
Nadara Gipsy Wedding Band bildades 2001 i en liten by i
Transsylvanien i Rumänien. Transsylvaniens folkmusik är rik
och mångfasetterad. Den romska musiken har en särskild
plats sedan hundratals år och fram till idag. Fäder och
söner, bröder och kusiner spelar tillsammans i sina
orkestrar. Ur denna musikaliska gemenskap har Nadara
vuxit fram. Till den transsylvaniska traditionella orkestern
som består av violin, altfiol och dubbelbas har Nadara lagt
till en altsaxofon, dragspel, en akustisk gitarr och röst.
Idag är Nadara ett av de bästa romska banden från
Transsylvanien. Gruppen har framträtt på många kulturarenor i Europa. Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge
Riksteaterförening i samarbete med Stallet – världens musik,
ReOrient och Romsk kulturförening i Haninge.

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

Lördag 14 september kl 11:00–16:00
Haningedagen och Haninge Gatufest
Kom och fira på Poseidons torg och Eskilsparken i Handen.
En dag fylld med uppträdanden, massor med prova
på-aktiviteter, foodtrucks, utställare och mycket mer!
Poseidons torg och Eskilsparken med omnejd.
Arrangör: Haningedagen och Haninge gatufest är ett arrangemang av
Centrumsamverkan och Haninge kommun.

Nadara Gipsy Wedding band. Foto: Fabienne Pennewaer.

Lördag 28 september 12:30–15:00

I år är det 100 år sedan Lennart Hellsing föddes. Under
vecka 38 (16–22 september) uppmärksammar biblioteken i
Haninge det på olika sätt. Välkomna till oss! För fullständigt
program se bibliotek.haninge.se

Vernissage i konsthallen
En konstutställning med folkparker, dansbanor och andra
mötesplatser i fokus. Utställningens konstnärer utforskar
vad dessa platser är, hur de ser ut, vilka som är där och
vilken roll i samhället de har.
Konsthallen i Haninge kulturhus.

Tisdag 17 september kl 19:00/Tiistai 17. syyskuuta
klo 19:00

Lördag 28 september kl. 13:00

LENNART HELLSING 100 ÅR!

Tjära människa/Musiikkimonologi Vilho Ollikaisen
elämästä ja taiteellisuudesta
Enmansföreställning om vissångaren, poeten och människan Vilho Ollikainen, fritt tolkad av folkmusikern Jan
Johansson (Känd från JORD, Pajala-Tatawin m m). Vilho
Akseli Ollikainen levde 1934-1998. Han uttryckte sig
genom sång, musik, bild, form och poesi. I byn Ullatti levde,
sjöng, kände och tänkte Vilho om existensen, kärleken och
mörkret. Manus: Regina Veräjä och Jan Johansson. Regi:
Markus Forsberg. Medverkande: Jan Johansson.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med Haninge kultur
och med stöd av finskt förvaltningsområde.

Onsdag 18 september kl. 14:00–17:00, Drop-in
KONSTLAB – terminsstart
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. Onsdagar 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10,
23/10, uppehåll för lov v.44- 30/10.
Konstverkstan. Haninge kulturhus.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 24 september kl 18:30
Filmvisning – Glimtar om Landskapsmåleri
“Civilisation is tied to landscape. Landscapes help to define
who we are and where we go home” Från BBC serien
“Civilisationens historia. Den skapande människan, del 3”.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.

Arrangör: Haninge kultur

Familjelördag – Sagan om den lilla farbrorn
med Boulevardteatern
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?
Från 3 år. 60 kr/biljett inkl serviceavgift. 45 kr med
scenpass. Boka från 12/8 på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 30 september kl 18:00
Ny finsk film: Olavi Virta – En oförglömlig röst
(Olavi Virta, 2018)
Verklighetsbaserad film om en av Finlands mest framgångsrika sångare genom tiderna. Olavi Virta (1915–1972)
lyckades ta sig från fattigdom till toppen, men hans struliga
privatliv ledde till slut till att han förlorade allt utom sin
sångröst. Efter filmen serveras kaffe och karelska piroger.
Biljetter à 20 kr säljs i biblioteket i Handen fr o m 2/9.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde.

Onsdag 2 okt 9:30 och 10:45
Kultur mitt i veckan – Hallå Miró med Hedmans Teater
Läs mer under 12/10. Från 2 år. Fri entré. Boka plats från
9/9 på 08-606 78 99. Bokningen är bindande.
Biblioteket i Brandbergen.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med
Haninge kultur.

KONSTHALLEN I HANINGE KULTURHUS
15 juni – 15 september

28 september – 17 november 17:45–19:00.

Skiftet
Alejandro Montero Bravo, Sebastian Dahlqvist, Jin Mustafa,
Iiu Susiraja m fl. Samlingsutställningen Skiftet ställer
Haninge kommuns egen konstsamling i fokus. Utställningen
för ett replikskifte med kommunens konstsamling om
modet att tala, att ompröva och att se saker ur flera
perspektiv 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.

Josefin Lindberg, Åsa Norman, m.fl.
I höstens stora konstutställning står folkparker, dansbanor
och andra mötesplatser i fokus. Utställningens konstnärer
utforskar vad dessa platser är, hur de ser ut, vilka som är
där och vilken roll i samhället de har. Vernissage lördag 28
september 12:30–15:00. Föreläsning med Josefin Lindberg
om Folkparkernas arkitektur tisdag 22 oktober.

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 seminarium den 12/9.
www.haninge.se/offentlig-konst-20-ar
Josefin Lindberg. Foto: Josefin Lindberg

PROGRAM SEPT–OKT 2019
Fredag 4 oktober kl 12:30
Lunchkonsert med slagverkaren och världsartisten
Mika Takehara
Mika Takehara är en av de ledande slagverks- och marimbasolisterna och kommer ursprungligen från Japan men är
numera bosatt i Stockholm. Hon har spelat världen över
med orkestrar såsom Berliner Philharmoniker m fl. Hon har
också framträtt i Stockholms konserthus under
Polarprisutdelningen 2015. Konserten är ett samarbete
med nystartade kulturföreningen Nuova Arte i Haninge.
Fri entré.
Haninge kulturhus, caféet.
Arrangör: Nuova Arte kulturförening, Haninge kultur, ABF Södertörn
och Haninge Riksteaterförening.

KULTUR- OCH DEMOKRATIDAGAR I HANINGE
Årets kultur- och demokratidagar arrangeras i Handen och
Haninge kulturhus. Temat är ”Mänskliga rättigheter” och
avslutningen blir en exklusiv välgörenhetskonsert med
Barbara Hendricks.
Arrangörer: Haninge kultur, biblioteken i Haninge, ABF Södertörn,
Haninge Riksteaterförening, Rädda Barnen i Haninge med stöd av
minoritetssamordnaren och samordnaren för romsk inkludering.

Måndag 21 oktober kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Hamada (Sverige, 2018)
Instängda i ett flyktingläger mitt i Saharaöknen lever
sahrawierna, ett fiskarfolk som tvångsförflyttats hit från
havet. Här filmar Eloy Domínguez Serén tre unga vuxna som
vägrar att låta sig begränsas av instängdheten. Liksom
ungdomar över hela världen drivs de av sina drömmar. Efter
filmen bjuder biblioteket på fika och vi diskuterar filmen.
Lös medlemskap för 20 kr på Biblioteket i Handen.
Mer information på bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet

Tisdag 22 oktober kl 17:45–19:00

Mika Takehara Foto: Jose Figueroa

Måndag 7 oktober kl 17:30–18:30
Bokcirkel: Efter Metoo
Vi träffas och diskuterar Katarina Frostensons bok K,
”en berättelse från en tid i landsflykt undan förföljelse och
förtal…” Vi bjuder på fika. Anmäl dig till Maria Westin
08-606 87 75, maria.westin@haninge.se. Begränsat antal
platser.
Haninge kulturhus, K blå.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Måndag 7 oktober kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus.
Film: Dogman (Italien, 2018)
I Roms nedslitna förorter driver Marcello en hundsalong och
langar kokain vid sidan om. Han vill helst ägna sin tid och
kraft åt sin dotter och hundarna men tvingas in i allt grövre
kriminalitet av storvuxna busen Simone, hans största
kokainkund. Efter filmen bjuder biblioteket på fika och vi
diskuterar filmen. Lös medlemskap för 20 kr på Biblioteket i
Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag 10 oktober kl 19:30 (förband kl 18:10)
Haninge Jazzkafé – Kristin Amparo och Klas Toresson
med Filip Ekestubbe trio
Kristin Amparo är en stark vokalist och låtskrivare som är
på väg att slå internationellt. Genombrottet kom med
topplliste-hiten “Din soldat”. Hon har arbetat med stora
delar av den svenska musikeliten; Nina Persson från the
Cardigans, Oskar Linnros, Daniel Adams-Rey m fl. 2015
deltog hon i Melodifestivalen med kritikerrosade låten “I
See You”. Klas Toresson och Filip Ekestubbe trio släppte
sin debutskiva med titeln ”Where or when” i januari 2019.
Klas Toresson är en av våra stora saxofonister och bosatt i
Jordbro. Han fick Haninge kommuns kulturstipendium
2018. Gruppen består av Klas Toresson, saxofon, Filip
Ekestubbe, piano, Niklas Fernqvist, bas och Daniel
Fredriksson, trummor. 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. Pausservering.
Biljetter säljs vid entrén från kl 18 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.

Föreläsning med Josefin Lindberg om
Folkparkernas arkitektur
Först kort introduktion till utställningen följt av föreläsning
om folkparken som fenomen, genom historien, arkitekturen,
interiören och som offentlig plats stadsrummet.
Folkparkerna i Sverige är ett unikt kulturarv, både materiellt,
immateriellt, historiskt och inte minst som arkitektoniskt
arv till framtiden. På flera platser runt om i Sverige står
folkparkerna idag i förfall. Dansbanor, teaterscener och
övriga parkbyggnader ekar tomma och antalet besökare kan
vara få. På andra platser är folkparkerna mer levande än
någonsin.
Konsthallen i Haninge kulturhus samt Auditoriet.
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 24 oktober kl 13:00
Kultur- och demokratidag – Lunchföredrag med Thomas
Hammarberg
På FN-dagen har vi bjudit in Thomas Hammarberg för att
tala om ”Mänskliga rättigheter”. Thomas är en av de mest
namnkunniga inom ämnet med en mängd internationella
uppdrag bakom sig. Han har varit svensk ambassadör för
mänskliga rättigheter och generalsekreterare för Rädda
Barnen i Sverige. Han har också som generalsekreterare för
Amnesty International mottagit Nobels fredspris. Något
som ligger honom varmt om hjärtat är barns rättigheter och
han var en av de drivande för att FN:s barnkonvention skulle
bli verklighet. Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet.

Torsdag 24 oktober kl 13:00–14:00
Bokcirkel för föräldralediga
Vi träffas och diskuterar en bok som vi har läst. Ta med dig
din bebis och kom. Vi bjuder på fika. Även 21/11. Anmäl dig
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.

Torsdag 24 oktober kl 18:00
Kultur- och demokratidag – Filmen om Lindy Larsson och
efterföljande samtal med regissör och producent
Vi visar filmen ”Lindy the Return of Little Light” och avslutar
med ett samtal med regissören och producenten och vår
moderator för kvällen, Haningeförfattaren Mats Kempe.
Regissören Ida Persson Lännerberg har under fyra år filmat
artisten Lindy Larsson. Filmen handlar om identitet, skam
och om att våga stå upp för sig själv. Producent är China
Åhlander (ÄTA SOVA DÖ, Min faster i Sarajevo m fl). Lindy
passade aldrig in i det lilla brukssamhället Lessebo i
Småland. Hans familj, som var resande, hade också
samhällets ögon på sig. För att överleva flydde han in i en
fantasi där han var superhjälten Little Light - en pojke som
kunde sprida ljus över världen. Lindy är numera skådespelare och artist. Han pratar aldrig om sin egen bakgrund som
resande, men en dag får han en fråga som förändrar allt.
Maxim Gorki-teatern i Berlin vill att han ska ställa sig på
scen och berätta sin egen historia. Fri entré.
Haninge kulturhus, teatern.

Kristin Amparo. Foto: Linnéa Frank

Lördag 12 okt 13:00
Kulturlördag – Hallå Miró med Hedmans Teater
Ett poetiskt och musikaliskt drömspel fritt efter målningar
av Joan Miró! Vi har låtit oss inspireras av hans underfundiga, roliga och surrealistiska målningar. Från 2 år,
familjeföreställning. Fri entré. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge.
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Lördag 12 oktober kl 13:00
Familjelördag med ny finsk film – Risto Rappare
Risto Rappare och den snåle från Sevilla (Risto Räppääjä ja
Sevillan saituri, 2015). Risto Rappare får veta att han
kommer att ärva en avlägsen släkting som bor i Sevilla.
Därför ska Risto skolas till en belevad herre som skulle
kunna passa in i hovet, men det är lättare sagt än gjort. Det
stora mystiska huset i Sevilla är fyllt med gastkramande
hemligheter och besynnerligt tjänstefolk. Språk: Finska med
svensk textning. Från 6 år. Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde.

Tisdag 15 oktober kl 18:30
Filmvisning – Människans bild av människan
“Our compulsion to create images of ourselves is one of the
most intimate and defining statements on who we think we
are”. Från BBC serien “Civilisationens historia. Den
skapande människan, del 2”. Kompletterat med avsnitt
från filmen “Jag själv” av Lars Lambert.
Haninge kulturhus, kulturrum 2.
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med
Haninge kultur.

Tisdag 15 oktober kl 18:30
Jens Liljestrand – Vilhelm Moberg
Jens Liljestrand, författare, kritiker och biträdande kulturchef på Expressen föreläser om Mannen i skogen, en
biografi om Vilhelm Moberg. Liljestrand har även skrivit en
avhandling om Vilhelm Moberg – Mobergland. Personligt och
politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Biljetter à 60 kr
bokas och betalas från 1/10 på Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50. Obs! Kontant betalning eller Swish.
Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen.

Lindy Larsson. Foto: Bill Watts

Söndag 27 oktober kl 16:00
”The road to Freedom” – Barbara Hendricks kommer
till Haninge
Vi har glädjen att presentera Barbara Hendricks, en av
världens främsta sångerskor, med sitt Blues Band bestående av Mathias Algotsson (piano) Max Schultz (gitarr) och
Ulf Englund (slidegitarr/gitarr). Till Haninge kommer de med
blues/gospelkonserten ”The road to Freedom”. Blues och
gospel spelade en mycket viktig roll för att inspirera
medborgarrättsrörelsens modiga aktivister i USA. Barbaras
övertygelse om vikten av mänskliga rättigheter för alla är
det underliggande motivet för hennes engagemang i
flyktingfrågan. Hon är goodwill-ambassadör för UNHCR
sedan 1987 och är UNHCR:s enda Honorary Lifetime
Goodwill Ambassador. UNHCR ger människor på flykt
nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att
skapa en bättre framtid. Barbaras gage går oavkortat till
insamlingsorganisationen Sverige för UNHCR. Biljetter säljs
på www.tickster.com. Pris 220 kr, 180 för de med scenpass. Konserten är ca 90 min. Serveringen öppnar
kl 15, en timme före konserten
Haninge kulturhus, teatern.

Måndag 28 oktober kl 18:00
Ny finsk film: Skratta eller dö
(Suomen hauskin mies, 2018)
Verklighetsbaserad historia som utspelar sig sommaren
1918, då tiotusentals röda satt inspärrade på fångläger
utanför Helsingfors. En av dessa är arbetarföreningens
teaterledare, utnämnd till Finlands roligaste man. Han döms
till döden men han och hans teatertrupp erbjuds en möjlighet: Att lyckas få fångvaktarna att skratta – och slippa
dödsdomen. Efter filmen serveras kaffe och karelska piroger.
Biljetter à 20 kr säljs i biblioteket i Handen fr o m 2/9.
Haninge kulturhus, auditoriet.
Arrangör: Biblioteket i Handen med stöd av finskt förvaltningsområde.

Arrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge i samarbete med
Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Lördag 19 oktober kl 14:00
Unga talanger från musikskolan Lilla akademien
Solister och ensembler från Musikskolan Lilla Akademien
framträder med ett varierat och underhållande program
med klassisk musik i centrum, men även med inslag av
jazz och folkmusik. Fri entré.
Haninge kulturhus, teatern.
Arrangör: Musikskolan Lilla Akademien och Haninge
Riksteaterförening med stöd av Haninge kultur.
Skratta eller dö. Foto: Filmikamari

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

