NOV – DEC
PROGRAM NOV- DEC 2016
Måndag 31 oktober – torsdag 3 november 10:00–15:00
Danslägret HöstKoreograferna
KommunKoreograferna KolKo ink håller i lägret där du
skapar egna dansverk. Avslutning med uppvisning lördag
26/11. Ålder: 13-18 år. Kostnadsfritt. Lunch ingår.
Anmälan: fredrik.ljungestig@haninge.se, 08-606 85 20.
Läs mer: www.haninge.se/koko
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och Kolko ink.

Lördag 12 november 12:00–16:00
Familjelördag: Tvärslöjd, nycirkus med kompani Giraff
Två cirkusartister bygger levande skulpturer av vanliga
ting och med sina kroppar. Träffa cirkusartisterna efter
föreställningen och prova balansövningar.
Biljettpris: 60 kr/pers inkl. serviceavgift. 45 kr med
scenpass. Familjeföreställning från 3 år. Boka biljetter
på www.haninge.se/kultur. Bygg kors och tvärs i
konstverkstaden. Tipspromenad om rörelse och balans
på biblioteket och lerworkshop på caféscenen.
Haninge kulturhus, Teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Söndag 13 november 13:00–16:00
Svartbäckens skolmuseum
Förre skoldirektören Olle Flodby berättar kl. 14:00.
Även 11/12. Fri entré. Museet är öppet andra söndagen
i månaden kl. 13:00 –16:00, under terminerna.
Svartbäckens skolmuseum, Tyrestavägen 40
Danslägret Höstkoreograferna med KolKo Ink.

Arrangörer: Haninge Hembygdsgille i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Haninge kultur.

Tisdag 1 november – söndag 6 november
Höstlovsvecka på Bio Cosmopolite
Familjefilmer och barnaktiviteter. Mer information
kommer på www.biocosmopolite.se
Bio Cosmopolite, Brandbergen C
Arrangörer: Bio Cosmopolite och Haninge kultur.

Onsdag 2 november 12:00
Akademisk halvtimme med David Thurfjell
Lyssna på David Thurfjell, religionshistoriker och
professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Han forskar om islam, kristendom och sekularisering
i det samtida Sverige och kom nyligen med boken
”Det gudlösa folket”. Fri entré.
Haninge kulturhus, K Blå
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge bibliotek och ABF Södertörn
i samarbete med Södertörns högskola.

Torsdag 3 november 18.30
Runstenar – Vad berättar stenarna från
vikingatiden för oss?
Arkeolog Andreas Forsgren, chefsguide på Birka
vikingastaden, berättar om runstenar och visar bilder
på några vackra och märkliga stenar.
Anmäl dig på biblioteket i Västerhaninge, 08-606 73 50.
Fri entré. Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingslokalen
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 3 november 18:00
Soppa&Surr
Varje torsdag kl. 18:00–21:00. Här serveras soppa, öl
och vin till olika planerade och spontana kulturaktiviteter
såsom målning, musik, bokprat m.m. Fri entré. För info
inför varje torsdag, se www.facebook/soppa&surr
Även 10/11, 17/11, 24/11 och 1/12, 8/12, 16/12.
Haninge kulturhus

Söndag 13 november 16:00
Konst på bio: Leonardo Da Vinci
En nyproducerad dokumentär om Da Vincis år i Milano,
som berör både hans liv och konst, men också de
legendariska berättelserna kring konstnären.
Svensk text. Biljetter bokas via www.biocosmopolite.se
eller i bions biljettkassa (Pris 140 kr).
Bio Cosmopolite, Brandbergen C
Arrangör: Bio Cosmopolite och Haninge kultur.

Tisdag 15 november 9:30 och 10:45
Barnteater: Är du levande med Teater fredag
”Vad är levande?”, frågade kaninen. Om ett barn älskar
dig och du känner likadant, då blir du levande. Det här
är en föreställning om en tygkanins önskan om att
bli levande och värdefull och att vara älskad. Från 4 år.
Boka biljetter på 08-606 85 20. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, Teatern
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 15 november 18:30
Filmvisning: Ögonblick vid stranden av Rainer Hartleb
Strandängarna vid Gotlands sydöstra kust är konstnären
Lars Jonssons arbetsfält sedan mer än 25 år. I filmen får vi
följa Lars Jonsson, en av våra främsta fågelmålare i hans
arbete från senvinter till höst. Vi ser här en annan sida av
Hartleb än den som filmat Jordbro med en så varm känsla.
Fri entré.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Österhaninge konstförening i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 16 november 13:00–16:00

Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Lördag 5 november 19:00 och söndag 20 november 16:00
Musikal på bio: Miss Saigon
Kärlekshistorien berättar om unga barflickan Kim som
förlorat sina föräldrar i Vietnamkriget. Hon blir kär
i soldaten Chris, men de skiljs åt.
Biljetter bokas via hemsidan eller i biljettkassan.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C
Arrangör: Bio Cosmopolite och Haninge kultur.

Måndag 7 november 18.00-21.00
Haninge filmstudio: Martha & Niki
Martha & Niki (Sverige, 2015) handlar om två dansares
kärlek till dansen, till varandra, om önskningar och
längtan. Se och diskutera filmen tillsammans med
bibliotekarie och publik. Lös medlemskap för 20 kr
på biblioteket i Handen. Kl. 17:45 har danskollektivet
Kolko Ink en dansuppvisning. Mer information
på www.bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet

Manne af Klintberg är konferencier under seniorminglet.

Seniormingel med blåsarkvartett, boktips,
gospel och snittar
Fullmatat program för seniorer och alla andra kulturintresserade. Vi bjuder på konsert med Blåsarsymfonikernas
saxofonkvartett, boktips med Yukiko Duke och gospelkör.
Du kan också ställa frågor om släktforskning, träffa vår
konferencier Manne af Klintberg eller anmäla dig till
speeddating för att få nya vänner med gemensamma
hobbies. Till programpunkterna mellan kl. 13.30–15.30
krävs fribiljett p.g.a. begränsad plats. Boka och hämta
biljett på Västerhaninge bibliotek från 2/11.
Västerhaninge bibliotek
Arrangörer: Haninge kultur., Haninge Riksteaterförening, Äldre-

Arrangör: Haninge kultur.

förvaltningen, ABF Södertörn och Västerhaninge Biblioteks Vänner.

Tisdag 8 november 19:30
Haninge Jazzcafé – Stockholm Swing All Stars
Stockholm Swing All Stars spelar musik av de stora
jazzikonerna på sitt eget vis. Musik bl.a. av Count Basie,
Duke Ellington, Dizzy Gillespie och Django Reinhardt i
nya arrangemang. Förband kl. 18:10, Lina Westbergh
kvintett. Boka biljetter på www.haninge.se/kultur eller köp
på biblioteken och i Haninge kulturhus. Pris: 230 kr och
180 kr för jazzklubbsmedlemmar och de med scenpass.
Jazzmeny i caféet från kl. 18:00. Pausservering.
Haninge kulturhus

Lördag 19 november 11:00–15:00
Familjefest i Brandbergen Centrum: Tema Superhjältar
Varmt välkomna till familjefest i Brandbergen Centrum!
Klä ut dig till superhjälte och få en hemlig present och
se show med superhjälten GALAXA.
Brandbergen C

Arrangörer: Haninge Jazzklubb, ABF Södertörn, Haninge
Riksteaterförening och Haninge kultur.

Torsdag 10 november 19:00
Oförhappandes – Ronny Eriksson i ny föreställning!
Ronny Eriksson är tillbaka med en ny föreställning!
Han säger precis vad han menar utan säkerhetsnät.
Tillsammans med musikern Benneth Fagerlund tar Ronny
på sitt karaktäristiska sätt temperaturen på Sverige idag.
Det blir satir, humor, stå upp och mycket musik; såväl
nyskrivet som Ronnyklassiker. Biljetter 150 kr,
med scenpass 100 kr. Bokas/köps genom
www.tickster.com. Ej sålda biljetter kan köpas vid dörren
från kl. 17:30. (Ej kortbetalning).
Haninge kulturhus, teatern

Arrangör: Brandbergen Centrum och Haninge kultur.

Lördag 19 november 15:00–17:00
Novemberfest med flamenco i Jordbro
En fest för alla åldrar och kulturer. Musik, dans,
tapas, smårätter, chokladhjul m.m. Vi värmer upp
inför premiären för en helt ny flamencoföreställning.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, Rädda Barnen
i Haninge, ABF Södertörn, Ormprojektet, Ung 137, Lakeside, Blå Vägen,
SV och Vägen ut.

Arrangörer: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Fredag 11 november 12:30
Symbio – lunchkonsert i Brandbergen
Stig in i en värld av musik och ljud som du aldrig har
hört förut och inte visste fanns. Johannes Geworkian
Hellman och LarsEmil Öjeberget är två unga men
erfarna musiker som hyllats för sitt starka samspel,
sin glödande energi och sin unika mix av modern folkmusik med influenser från pop och rock. Fri entré.
Bio Cosmopolite, caféet
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
och Bio Cosmopolite. Med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Gruppen Symbio ger lunchkonsert i Brandbergen.

Josefine Chiacchiero, konstnärlig ledare för Compaso Flamenco. fotograf: Laura Fdez G.

Lördag 19 november 17:00
Urpremiär för flamencoföreställningen El noble Arte
de Mentir med Compaso Flamenco
Stor premiär för ”El Noble Arte de Mentir” som är
inspirerad av Carlo Collodis ”Pinocchio” från slutet
av 1800-talet. Två dansare gestaltar lögnen och
sanningen i ett möte med fem musiker. De musikaliska
arrangemangen har sin grund i flamenco och influeras
av jazz, klassisk spansk musik, tango, svensk och
kurdisk folkmusik. Ett unikt möte och en nyproduktion:
musikaliska arrangemang och koreografiska
kompositioner som aldrig sett världen i detta format.
Dansare: Josefine Chiacchiero och Rebecca Rubin.
Medverkande musiker från Göteborg: på flamencogitarr
Afra Rubino och Peter Janson på kontrabas.
Medverkande musiker från Stockholm: Jonathan
Bondesson på flamencogitarr, Kim Persson på flöjt
och Mukryan Abubakr på flöjt. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
och Compaso Flamenco.

KONSTHALLEN
24 september – 13 november
Conny Karlsson Lundgren Gesture/Labour/Leisure
Genom dansen och kroppens rörelsemönster visas
två vitt skilda fenomen ur Haninges historia. Det ena,
tvätterierna som fanns i överflöd under första halvan
av 1900-talet, och det andra Ultrahuset, en alternativ
punkscen som var vital under 1980-talet. Konstnären
har även arbetat med termen gest som möjliggör
undersökandet av en fysisk queer erfarenhet.
Den erfarenheten blir ett verktyg de två platserna
betraktas genom.
18 november – 26 november
KolKo ink. Dessa rum, dessa människor
Under 2016 har danskollektivet KolKo ink. varit
Haninge kommuns KOKO - kommunkoreograf med
sitt säte i Haninge kulturhus. I konsthallen visas

Program för barn
kortfilmen Dessa rum, dessa människor som består
av faktiska, och ibland fiktiva rörelseporträtt skildrade
i Haningemiljö. Filmen är skapad i samarbete med
dokumentärfilmaren Alexander Rynéus. I filmen
porträtteras Haningebor i olika åldrar från skilda
platser och med olika yrken. Lunchvisning tisdag
22 november kl. 12:00. Finissage lördag 26 november.
Fredrik Ljungestig, projektledare för KOKO i Haninge
samtalar med KolKo kl. 14:00.
3 december 2016 – 21 januari 2017
Haningesalongen med tema Gränslösa världar
Varje år visas Haningesalongen i konsthallen i Haninge
kulturhus. Utställningen är jurybedömd med konstnärer
knutna till Haninge. För mer information se
www.haninge.se/haningesalongen. Vernissage med
utdelning av Haninge kommuns kulturstipendier
3/12 kl. 13:00.

PROGRAM NOV-DEC 2016
Torsdag 22 september 18:00
Författarkväll på Dalarö med Elisabeth Åsbrink
Elisabeth Åsbrink är en av våra mest namnkunniga
journalister och författare. Hon fick Augustpriset 2011 för
sin bok ”Och i Wienerwald står träden kvar”. Fri entré.
Tullhuset på Dalarö
Arrangörer: Haninge kultur, ABF Södertörn och Dalarö kultur- och
föreningscentrum.

Författarkväll med Elisabeth Åsbrink

Torsdag 24 november 18:00
Kulturkväll – Afghanistan
En kväll med mat, musik m.m. som speglar Afghanistans
kultur. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangörer: Haninge kultur, Ung 137, ABF Södertörn och Rädda Barnen
i Haninge.

Fredag 25 november 12:30
Lunchkonsert med Ulrika Zettersten med vänner
Ulrika Zettersten med vänner bjuder på ett varierat
program med blandad repertoar från pop och jazz till
svensk visa. Det mellanmänskliga mötet, musiken
och texterna står i fokus. Varmt välkomna!
Haninge kulturhus
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn
och Haninge Jazzklubb.

Lunchkonsert med Ulrika Zettersten med vänner.

Lördag 26 november 12:00–16:00
Familjelördag: Föreställningen Ögonblick 13:00
En dansföreställning där fantasin står i centrum. Plötsligt
har flugan blivit en myra och ballongerna en hel skog.
Biljettpris: 60 kr/pers inkl. serviceavgift. 45 kr med
scenpass. Familjeföreställning från 4 år.
Boka biljetter på www.haninge.se/kultur. Teckna rörelse
i konstverkstaden. Danssaga på biblioteket, lerworkshop
på caféscenen och dans mitt ibland oss med ungdomar
från danslägret ”Höstkoreograferna”.
Haninge kulturhus, Teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Lördag 26 november 12:00–15:00
Finissage för utställningen Dessa rum, dessa människor
14:00. Fredrik Ljungestig, projektledare för KOKO
i Haninge samtalar med KolKo ink.
Konsthallen, Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 30 november 09:30–10:00 och 10:15–10:45
Bio Tittelitut
Kom och titta på knattefilm med oss på biblioteket
i Brandbergen och Bio Cosmopolite. Från 3-6 år.
Anmälan: 08-606 78 99. Begränsat antal platser.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C
Arrangör: Biblioteket i Brandbergen och Bio Cosmopolite.

Torsdag 1 december 13:00 (insläpp 12:30)
Lunchakademin - Handen då och nu
Föreläsning med bildvisning om ”Handen av Hilding
Eklund”. Hur såg samhället ut en gång med vägar,
byggnader och topografi? Hilding belyser detta med
hjälp av bilder. Entré: 40 kr.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: ABF Södertörn. Medarrangör: Haninge kultur.

Torsdag 1 december 18:00
Kulturkväll – Syrien
En kväll med mat, musik m.m. som speglar Syriens
kultur. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangörer: Haninge kultur, Ung 137, ABF Södertörn och Rädda Barnen
i Haninge.

Torsdag 1 december 19:30
1957 – en svensk rockhistoria
En show som berättar om när rock’n rollen var ny i Sverige.
Hör låtar av Rock-Rolf, Chris Lennert, Willy King, Rock-Olga,
Little Gerhard m.fl. Företrädesvis på svenska och med
björkars sus och gammel-tjo-sväng. Biljettpris: 140 kr med
scenpass 120 kr. Förbeställ på wasaexpress@gmail.com
Ej sålda biljetter säljs i entrén från kl. 17:30.
Endast kontant betalning.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangörer: 1957 års ensemble, Haninge Riksteaterförening
och Haninge kultur.

Fredag 2 december 12:30
Lunchkonsert i Jordbro med folkmusikgruppen
Jaerv från Göteborg
Välkomna till en spännande lunchkonsert och en
musikalisk berättelse om unga, gamla och åldrande.
Dejtar man när man är gammal? Hur var det att vara
ung för hundra år sedan? Gruppen spelar fängslande
nordisk folkmusik med inslag av jazz och pop.
Medverkande: Joel Hagen, flöjt och saxofon, EWI, sång,
Anders Bergsten, kontrabas, nyckelharpa och sång,
Harald Nilsson, gitarr och sång, Markus Gustavsson,
fiol och sång samt Tobias Hedlund, slagverk och sång.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge Riksteaterförening och ABF
Södertörn. Med stöd av Länsmusiken i Stockholm.

Lördag 3 december 12:00–16:00
Julkul på Jordbro Parklek
Julpyssel, grillning och annat skoj för barn. Kostnadsfritt.
Sandstensvägen 110, Jordbro Parklek
Arrangörer: Jordbro Parklek och Haninge kultur.

Söndag 4 december 18.00
Fredrika Bremers julkonsert med uppläsningar
Konsert och uppläsningar ur Selma Lagerlöfs novell
Mamsell Fredrika. Helena Edlund, recitation, Gunilla
Franklin, operasångerska och Mikael Fahlstedt orgel och
piano. Succé i repris! Efter konserten bjuds det på glögg
och pepparkakor i församlingshemmet. Kyrkbuss till
Österhaninge kyrka t o r. Avgång Skomakarvägen kl. 17:00,
Brandbergens C kl. 17:10, Haninge C kl. 17:20, Jordbro Stn
kl. 17:30, ÖH Kyrka kl. 17:45.
Återresa kl. 21:00 omvänd färdväg.
Info: osterhaningeforsamling.se och fredrikabremer.net
Österhaninge kyrka
Arrangörer: Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet
för Fredrika Bremer-studier. Medarrangörer: Haninge kultur och
ABF Södertörn.

Måndag 5 december 18.00-21.00
Haninge filmstudio: Melbourne (Iran, 2014)
Amir och Sara är i färd med att packa ihop sina ägodelar
och flytta till Australien. När det börjar bli dags för avfärd
råkar de ut för ett dramatiskt missöde som ställer
tillvaron på ända. Se och diskutera filmen tillsammans
med bibliotekarie och publik. Lös medlemskap för 20 kr
i lånedisken på biblioteket i Handen.
Mer information på www.bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 7 december 12:00
Akademisk halvtimme med Annika Öhrner
Lyssna på Annika Öhrner, konstvetare och lektor i
konstvetenskap vid Södertörns högskola. Hon forskar
bl.a. om det tidiga avantgardet och transnationella
rörelser över Europa kring första världskriget, och
kommer berätta om ett unikt möte i Stockholm 1916
mellan en futuristisk gallerist och de simultanistiska
konstnärerna Sonia och Robert Delaunay. Fri entré.
Haninge kulturhus, K Blå
Arrangörer: Haninge kultur, Haninge bibliotek och ABF Södertörn
i samarbete med Södertörns högskola.

Onsdag 7 december 18.00
Populära mord – Lotta Olsson berättar om
deckarens framgångssaga
Lotta Olsson är litteraturkritiker på Dagens Nyheter.
Hon är en av Sveriges mest namnkunniga inom genren
kriminalromaner. Biljettpris: 60 kr. Bokas och betalas
från 23/11 på biblioteket i Västerhaninge 08-606 73 50.
Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Huvudarrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.
Medarrangörer: Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Torsdag 8 december 9.30 och 10.45
Sagan om den lilla farbrorn med Boulevardteatern
Den lilla farbrorn är en mycket ensam liten farbror som
så gärna vill ha en vän. Men ingen bryr sig om eller
ser honom tills en dag då en hund kommer förbi och
blir hans vän. Från 3 år. Boka plats på 08-606 74 48,
kristina.nyman@haninge.se. Kostnadsfritt.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 8 december 19:30
Haninge Jazzcafé – Klas Toressons kvartett
Höstsäsongen avslutas med en saxofonist från
Sandviken som är bosatt i Haninge. Klas Toresson
spelar här tillsammans med Adam Forkelid på piano,
Pär-Ola Landin på bas och med Jon Fält vid trummorna.
Förband kl. 18:10, Frazz music ensemble.
Biljetter köps från 21/11 på www.haninge.se/kultur
eller på biblioteken och Haninge kulturhus.
Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbsmedlemmar och
alla med scenpass. Jazzmeny i caféet från kl. 18:00.
Pausservering.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Haninge Jazzklubb, ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Lördag 10 december 11:00–16:00
Julfest, marknad, konsert och loppis
i Brandbergen Centrum
För de minsta besökarna: Tema Vinterland!
Träffa vår snögubbe och tomten och gör fina julklappar.
Julmarknad, loppis och julkonsert.
Brandbergen C
Arrangör: Brandbergen Centrum och Haninge kultur.

Lördag 10 december 12:00–16:00
Familjelördag: Vintertema med skapande
och luciakonsert
Vi lyser upp mörkret med musik, underhållning och
vinterverkstad. Luciatåg går genom huset. Luciakonsert
med Haninge musikskola kl. 14:00. Hämta fribiljetter
från kl. 13:00. Gör en vinterhälsning där du får
testa att jobba med greenscreen. Vinterskapande i
konstverkstaden. Gör ditt eget julkort på biblioteket,
lerworkshop på caféscenen. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, Teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Lördag 10 december 19:00
Live på bio: L’amour de loin
Direktsänd opera från The Metropolitan Opera, New York.
Live, svensk text. Biljetter bokas på
www.biocosmopolite.se eller i bions biljettkassa.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C
Arrangör: Bio Cosmopolite och Haninge kultur.

Onsdag 14 december 15:00
Bremer i Handen
Årets sista träff i projektet Bremers Budskap! Denna
gång har vi vernissage och visar det barnen/ungdomarna
har målat och skrivit under årets workshops. Cirkelledare
Ulla-Carin Nyqvist finns på plats och mycket mer händer
under eftermiddagen – allt i Fredrika Bremers anda.
Vi vänder oss framförallt till barn/ungdomar men alla är
välkomna. Kostnadsfritt. Mer information finns på:
www.fredrikabremer.net eller www.sodertorn.abf.se
Haninge Kulturhus
Arrangörer: Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, ABF Södertörn

Folkmusikgruppen Jaerv från Göteborg.

och Haninge kultur.

Lördag 3 december 12:00–15:00
Vernissage för Haningesalongen – stipendieutdelning
13:00 öppnar årets Haningesalong med temat
”Gränslösa världar”. Utdelning av årets kulturstipendier.
Konsthallen, Haninge kulturhus

Söndag 18 december 16:00
Live på bio: Nötknäpparen
Inspelad balett från Bolsjoj, Moskva. Biljetter bokas
på www.biocosmopolite.se eller i bions biljettkassa.
Bio Cosmopolite, Brandbergen C

Arrangörer: Haninge kultur och Österhaninge konstförening.

Arrangör: Bio Cosmopolite och Haninge kultur.

HANINGE KULTURHUS
Öppettider i Haninge kulturhus
Måndag–torsdag
09–19
Fredag			
09–18
Lördag 			11–16
Söndag			12–16

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
Avvikelser från normala öppettider kan förekomma, bl a
i samband med helger. För mer information ring reception
08-606 85 97.

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

