Barnteater – Frö

SEP–OKT
Program för barn

PROGRAM SEP–OKT 2017
Lördag 2 september kl 12:00–17:00
Haningedagen – utställningar, artister, dans,
musik, föredrag och samtal från fyra scener
Haninges stora fest- och föreningsdag har i år temat
”Mänskliga rättigheter”. Kom och se världsberömda
dansaren Virpi Pahkinen, lyssna på två indiska systrar
som blandar sydindisk fusion och västerländsk klassisk
musik. Ni får också ett smakprov på den finska, i Sverige
närmast okända genren, Suomi Rock. Se, lyssna och njut
av fantastiska Haningeartister. Lär dig mer om mänskliga
rättigheter och varför föreningslivet och kommunen jobbar
med den frågan.
Haninge kulturhus, Poseidons torg
Arrangör: Haninge kultur, Finskt förvaltningsområde med stöd
av Haninge kommun.

Måndag 4 september kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus
Film: Måste gitt (Sverige, 2017)
Metin förenar sin småkriminella tillvaro med konstnärsdrömmar. Han skriver dagbok om allt han ser och gör där
namn och platser dokumenteras i minsta detalj. När boken
försvinner tar Metins liv en helt ny vändning. Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken på biblioteket i Handen.
Mer information på bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 5 september kl 9:30 och 10:45
Sagostund – Jompas hip hop-sagor
En föreställning med stora och små historier. Jompa har
glimten i ögat och tydliga budskap kring bl a vänskap, genus
och trafiksäkerhet. John Landenfelt är en av Sveriges främsta freestyle/battlerappare som under namnet ”Shazaam”
har turnerat världen runt. Som ”Jompa” har han sadlat om
och släppt ett pedagogiskt rapalbum riktat till barn i yngre
åldrar. Barnen får möjlighet att påverka innehållet i showen
och pröva sina egna rimtalanger. 4–9 år. Kostnadsfritt.
Boka biljetter från 21/8 på 08-606 85 20.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur.

Fredag 15 september kl 9:30 och 10:45
Barnteater – Vem ska trösta Knyttet?
En berättelse om mod, gemenskap och vänskap. Vi får följa
Knyttet på hans resa från liten, ensam och rädd till modig,
stark och glad. På sin resa träffar han välkända figurer
som Hemulen, Mårran, Filifjonkan, Mymlan och många
fler, för att till slut finna en vän i Skruttet. Föreställningen
är fylld av sång och musik! Med Teater i Haga. Från 4 år.
Kostnadsfritt. Boka biljetter från 28/8 på 08-606 85 20.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur.

Lördag 16 september kl 12:00–16:00
Familjelördag – Vem ska trösta Knyttet? 13:00
Se ovan under 15/9. Biljettpris: 60 kr per person inkl.
serviceavgift. 45 kr med scenpass. Familjeföreställning
från 4 år. Boka biljetter på www.haninge.se/kultur.
Måla känslor till musik i konstverkstan. Det händer
grejer på bibblan. Titta gärna in! Gratis.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 18 september kl 18.00–19.00
Normkritisk bokcirkel läser Öppen stad av Teju Cole
Tre tillfällen, även 16/10 och 13/11. Vi läser och diskuterar
tre romaner med teman om etnicitet och nationell identitet,
till 18/9 ”Öppen stad”. Kom och diskutera litteratur ur
ett normkritiskt perspektiv med bibliotekarie och cirkeldeltagare. Anmäl dig till Robert Karlsson på 08-606 85 28
eller robert.karlsson@haninge.se för att reservera boken
som sedan hämtas på biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Biblioteket i Handen.

Tisdag 19 september kl 18:30
Filmvisning – Konsten är kärlekens facit av Göran Gunér
Bror Hjorts konst var omstridd eftersom sinnlighet ofta
provocerar. Han öste ur barndomens minnen och ur sin
lust till livet och kärleken. Filmen är 30 min lång.
Gratis kaffe och kaka efter filmen. Fri entré.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: Österhaninge Konstförening. Medarrangör: Haninge kultur.

Torsdag 21 september kl 19:30
Visor på kvällskvisten med Finn Zetterholm
Gruppen Visentusiasterna gästas av Finn Zetterholm.
”Månens alfabet” är namnet på hans senaste skivproduktion från vilken har bjuder på en del smakprov. Vi vill ge er
en trevlig kväll fylld med skrönor, sång och spel.
Entré: 150 kr.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn och Haninge kultur.

Lördag 23 september kl 13:00
Vernissage av utställningen med Thelma Aulio Paananen
och samtida finsk konst
Lunchvisning 26/9 kl 12:00. Kvällsvisning 12/10 kl 17:30.
Haninge kulturhus, konsthallen
JOMPA Foto: Patrik Alen

Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 5 september kl 12:00
Lunchvisning av utställningen Site no. 16 Inked
Följ med på en kort visning av utställningen av konstnären
Gustaf Nordenskiöld. Utställningen berör okända platser
och kulturer som länkas samman med samtiden.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur.

Onsdag 6 september kl 9:30 och 10:45
Sagostund – Jompas hip hop-sagor
Se ovan under 5 september. Kostnadsfritt. Boka biljetter
från 21/8 på 08-606 78 99.
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur.

Torsdag 7 september 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. Även 14/9, 21/9, 28/9, 5/10,
12/10, 19/10 och 26/10. Se Facebook/soppa&surr
för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Fredag 8 september kl 12:30
Lunchcabaret med Amanda Roynesdotter
Amanda Roynesdotter är musikalartist och äventyrerska.
Hon har framträtt på stora musikalscener och senast i
”Flashdance”. I somras medverkade hon i Cirkusmusikalen
”Havet” som visades runt om i Haninge. Hon är en artist full
av färger och kontraster. Fri entré.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: Haninge Riksteaterförening.
Medarrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Gömstället av Thelma Aulio Paananen

Måndag 25 september kl 19:00
Olle Flodby kåserar om sina 60 år i Handen
Förre skoldirektören och hembygdsforskaren Olle Flodby
har mycket att berätta – välkomna att lyssna! Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Haninge Hembygdsgille i samarbete med Haninge kultur
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Tisdag 26 september kl 18:00–19:30
Bokcirkel med tema Haninge
Tre tillfällen, även 24/10 och 21/11. Vi läser och
diskuterar romaner med koppling till Haninge. Till 26/9
läser vi ”Hemsöborna” av August Strindberg. Anmäl dig till
Mirza Zjajo på 08-606 85 28 eller mirza.zjajo@haninge.se
för att reservera boken som du sedan hämtar på biblioteket
i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Onsdag 27 september kl 9:30 och 10:45
Barnteater – Frö
Att så ett frö, odla, bygga ett träd, vara ett moln, dö eller
vila en smula. Frö är en berättelse om naturens kretslopp,
livets gång och människans fascination för sådant som
växer. Med Teater Tre. Från 2–4 år. Kostnadsfritt.
Boka biljetter från 11/9 på 08-606 85 20.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Haninge kultur.

Måndag 2 oktober kl 18:00–21:00

Amanda Roynesdotter

Söndag 10 september kl 13:00–15:30
Kulturarvsdagen på Årsta slott
Årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. Med Fredrika Bremer från Norrland till Kuba: Professor
Heidi Hansson, Umeå universitet, föreläser under rubriken
”Ljusets rike: Fredrika Bremer i Norrland”. Maria Llerena
från Kuba berättar om Fredrika på Kuba och framför en
conga till hennes ära. Därefter visar Årstasällskapet slottet
och Fredrika Bremer-våningen. För information:
www.fredrikabremer.net. Fri entré. Servering. Till Årsta slott
reser man kommunalt med pendeltåg till Västerhaninge,
sedan buss 846 till slottet. Se www.sl.se.
Årsta slott
Huvudarrangör: Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Haninge filmstudio – med samtalet i fokus
Film: Jag, Daniel Blake (Storbritannien, 2016)
Den 59-årige snickaren Daniel Blake i Newcastle har på
grund av allvarliga hjärtproblem blivit arbetslös för första
gången i sitt liv. Han fastnar i byråkratin och nekas bidrag.
Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken på biblioteket i
Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se.
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Tisdag 3 oktober kl 17.00
Mina drömmars stad – boksamtal
Välkommen till ett öppet boksamtal om ”Mina drömmars
stad”, första delen i Per Anders Fogelströms stad-serie.
Fri entré. Ingen föranmälan.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Biblioteket i Västerhaninge.

Tisdag 3 oktober kl 19:00

Kulturarvsdagen i Svartbäckens skolmuseum
Årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. Natur och kultur är ämnen vi förknippar med
skolan. Därför väljer Haninge Hembygdsgille att i år fira
Kulturarvsdagen i skolmuseet. En utställning uppmärksammar jubileet ”Folkskolan 175 år”. Förre skoldirektören
Olle Flodby håller en föreläsning kl 14. Under hösten är
museet öppet 13–16 2:a söndagen i månaden: 8/10,
12/11 och 10/12. Fri entré. Varmt välkomna!
Svartbäckens skolmuseum

Kinema – nycirkusföreställning från Finland
i samband med ”Finland 100 år”
Det finska nycirkuskompaniet Circo Aereo kommer till
Haninge genom ett samarbete med Riksteatern. Finland
har en mycket stark cirkustradition och Circo Aereo räknas
som en av den finländska kulturexportens flaggskepp.
Med häpnadsväckande skicklighet, subtil humor, styrka,
mod och känslighet och överraskningsförmåga tar de
publiken med storm. Pris 100 kr, 75 kr för de med
scenpass. Biljetter bokas från 1/9 på www.tickster.com.
Haninge kulturhus

Huvudarrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangörer: Haninge kultur
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Arrangör: Finskt förvaltningsområde i Haninge, Haninge
Riksteaterförening och Haninge kultur.

Söndag 10 september kl 13:00–16:00

Torsdag 14 september kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Sliding Hammers med
Mathias Algotsson och Ronnie Gardiner
En rivstart på höstsäsongen med denna stjärnspäckade
kvintett. Trombonspelande och sjungande systrarna Karin
och Mimmi Hammar i sällskap med några av jazzcaféets
välbekanta gäster genom åren. Missa inte detta. Förband
kl 18:10. 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 kultur och
Haninge Riksteaterförening.

Kinema nycirkus Foto: Einar Kling Odencrants

KONSTHALLEN
T o m 9 september

23 september–3 december

Site no. 16 Inked – Gustaf Nordenskiöld
I Sågenparken finns det offentliga konstverket Cirkus
Sågen. Här har Gustaf Nordenskiöld utgått ifrån
parken som skådeplats och placerat ut tre tältpinnar
i jätteformat. I utställningen i konsthallen lyfter han in
andra idéer som följt honom i hans konstnärskap. Med
skulpturer hängande från taket berättar han om okända
platser och kulturer som länkas samman med samtiden.
Utställningens titel har Gustaf Nordenskiöld hämtat från
sin namnes resor i USA. Där finns en utgrävningsplats,
Nordenskiöld Site no. 16, namngiven efter 1800-talets
upptäcktsresande. Gustaf Nordenskiöld är konstnär
och keramiker, baserad i Stockholm. Han är utbildad vid
Konstfack i Stockholm, glas och keramik, 1996–2001.

Thelma Aulio Paananen och samtida finsk konst
Berättelser från barndomen blandas med vuxenlivets
erfarenheter i Thelma Aulio Paananens konst. Hon är
sedan många år bosatt i Haninge och väl förankrad i
kommunen. I utställningen visas grafiska blad från
hennes mångåriga praktik men också en del av hennes
nyare verk i textil. I konsthallen möter Thelma Aulio
Paananens konstverk andra finska samtida konstnärer
som tar sig an en liknande tematik.
Vernissage lördag 23/9 kl 13:00.
Lunchvisning 26/9 kl 12:00.
Kvällsvisning 12/10 kl 17:30.

PROGRAM SEP–OKT 2017
Onsdag 4 oktober kl 12:00

Måndag 16 oktober kl 19:00

Akademisk halvtimme med professor Kristy Beers
Fägersten – Om konsten att säga nej
Vi fortätter vår serie Akademisk halvtimme som är ett
samarbete mellan Haninge kultur, Haninge bibliotek, ABF
Södertörn och Södertörns högskola. Denna gång med
professor och svordomsforskare Kristy Beers Fägersten.
Hon tillhör institutionen för kultur och lärande och undervisar i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Fri entré.
Haninge kulturhus

Om kolmila och båtar på Gålö – kulturarbete i ord och bild
Hembygdsforskaren Mauritz Henriksson berättar och visar
bilder och film. Han har bl a varit med vid uppbyggandet och
rivandet av kolmilan på Gålö. Fri entré.
Haninge kulturhus, auditoriet

Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn i samarbete med
Södertörns Högskola.

Torsdag 5 oktober kl 19:30 (förband 18:10)
Haninge Jazzcafé – Isabella Lundgren med trio
och gästartist Peter Asplund
Sveriges i dag mest efterfrågade jazzsångerska med
trio och som gästartist den briljante trumpetaren Peter
Asplund. Det blir en högtidsstund för musikälskare.
Förband kl 18:10. 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 kultur och
Haninge Riksteaterförening.

Fredag 6 oktober kl 12:30
Lunchkonsert med Therese Neaimé – En musikalisk
resa genom olika kulturer
Följ med på en musikalisk resa genom olika kulturer med
sång på engelska, arabiska och svenska. Therése Neaimé
är artist, dansare, låtskrivare och driver eget skivbolag. Hon
är en etablerad artist i Mellanöstern och har också verkat
fem år i USA, men är nu tillbaka i Sverige. Med en svensk
mamma och en libanesisk pappa står Therése Neaimé
med ett ben i varje kultur. Hon sjunger både egna låtar men
även soul- och popklassiker som hon gillar. Medverkande:
Therése Neaimé – sång, Louice Ottosson – keyboard, sång
och Marcus Omberg – percussion. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Huvudarrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Mötesplats Jordbro,
Haninge Riksteaterförening och ABF Södertörn med stöd av
Länsmusiken i Stockholm.

Arrangör: Haninge Hembygdsgille i samarbete med hembygdsföreningen
Gålö Gärsar, Haninge kultur och Studieförbundet Vuxenskolan.

Tisdag 17 oktober kl 18:00
Kvinnorna i staden – om kvinnorna i Per Anders
Fogelströms stad-serie
Ulrika Knutson, journalist, författare och kulturskribent,
föreläser om Per Anders Fogelströms författarskap. Genom
sina kvinnoskildringar beskriver Fogelström Sveriges nittonhundratalshistoria på ett nytt sätt. Biljetter à 60 kr bokas
och betalas från 3 oktober på Biblioteket i Västerhaninge
08-606 73 50. Obs! Endast kontant betalning.
Begränsat antal platser.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Huvudarrangör: Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.
Medarrangörer: Biblioteket i Västerhaninge och ABF Södertörn.

Tisdag 17 oktober kl 18:30
Filmvisning – En nypa mull – vad är vi mer?
av Göran Gunér
Axel ”Döderhultaren” Pettersson föddes det svåra torkåret
1868. På 1890-talet började han göra sina egna små
skulpturer. 1909 kom det stora genombrottet i Stockholm
med två utställningar. Filmen är 26 min lång. Gratis kaffe
och kaka efter filmen. Fri entré.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: Österhaninge Konstförening. Medarrangör: Haninge kultur.

Onsdag 18 oktober kl 12:00–ca 16:00
Seniormingel med Majgull Axelsson, konsert och
humorföreställningen Glad pensionär
Författarbesök med Majgull Axelsson som nyligen kom
ut med boken ”Ditt liv och mitt”, efterföljande konsert
och humorföreställningen ”Glad pensionär – en himmelsk
fars om helvetet med att bli gammal”. Dessutom 13–16
prova på luffarslöjd i biblioteket och taktil massage i
foajén. Kl 15–16 prova på fotbollsbiljard på Mötesplats
Jordbro. Utlottning av vinnare i ”Gör om mig”. Vår frisör och
makeup artist tar hand om er och ger er handfasta tips.
Konferencier: Anders Jalkéus. Vårt café håller öppet hela
eftermiddagen. Fri entré till allt.
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg, Jordbro C
Arrangör: Haninge kultur, Äldreförvaltningen, Mötesplats Jordbro, Haninge
Riksteaterförening och ABF Södertörn.

Therese Neaime Foto: Mats-Ove Schold

Fredag 6 oktober kl 13:00 (insläpp 12:30)
Lunchakademin om Vilhelm Moberg – 1900-talets mest
lästa svenska författare
Entré 40 kr betalas på plats. Svenska folket utsåg Vilhelm
Mobergs romanserie ”Utvandrarna” till 1900-talets bästa
roman. Hans dotterdotter berättar här om hans författarskap, journalistgärning och privatliv. Möjlighet finns i höst
att gå en studiecirkel ”Raskens 90 år”.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 12 oktober kl 19:30
Geologi och gengångare: Historier om Galgstenen
Visst har du sett det stora flyttblocket längs Nynäsvägen
mellan Jordbro och Västerhaninge? Blocket kallas
”Galgstenen” och är både ett spår efter istiden och
Sotholms härads gamla avrättningsplats. Här miste
dödsdömda livet fram till mitten av 1800-talet och här har
man länge trott att det spökar. Välkommen (om du vågar!)
en mörk kväll och hör Miljöverkstans Lisa Lundin och kulturmiljösamordnare Anna Röst berätta Galgstenens historier,
från geologi till grymheter och gengångare.
Samling vid Galgstenen som är belägen invid Nynäsvägen
ca 15 minuters promenad från Jordbro eller Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur och Miljöverkstan.

Lördag 14 oktober kl 12:00–16:00
Familjelördag – Mysteriet Kaspar med
Moomsteatern 13:00
En morgon i den lilla byn står en pojke mitt på torget.
Han håller en lapp i handen och på den står att han varit
instängd under hela sitt liv och nu är utsläppt i världen.
Vad händer när någon som inte är som alla andra hamnar
i ett väl invant sammanhang? Kanske ett samhälle eller
en skolklass. Kan man vara speciell och ändå få vara
med? Moomsteaterns unika ensemble tydliggör budskapet att ja, alla får vara med, alla bidrar. Biljettpris: 60
kr per person inkl. serviceavgift. 45 kr med scenpass.
Familjeföreställning från 5 år. Boka biljetter på
www.haninge.se/kultur. Skapa din skulptur i
konstverkstan. Det händer grejer på bibblan. Gratis.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Majgull Axelsson – seniormingel Foto: Thron Ullberg.

Torsdag 19 oktober kl 18:00
Konsert med Joel Hallikainen
En mycket varm, öppen och poetisk konsert där
Joel Hallikainen framför egna sånger och dikter med
starka budskap. Fri entré.
Eskilskyrkan i Handen
Arrangör: Finskt förvaltningsområde i Haninge i samarbete med
Österhaninge församling och Haninge kultur.

Torsdag 19 oktober kl 19:30
Visor på kvällskvisten med Annacari Jadling-Ohlsson
och Stefan Olsson
Gäster är Annacari Jadling-Ohlsson och Stefan Olsson med
sitt program ”Som vatten rinner genom sand”. De framför
egna och andras vistolkningar av Dan Andersson, Nils
Parling, Barbro Hörberg, Olle Adolphson, med fler.
Entré: 150 kr.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn och Haninge kultur.

Fredag 20 oktober kl 9:30 och 10:45
Barnteater – Busiga händer med Dockteatern Tittut
En saga om att gå och lägga sig – en resa kantad av upptäckter och äventyr… Läggdags! Släcka lampan, trycka på
lampknapparna... av-på av-på... Borsta tänderna! Skuggor
leker i taket... spännande figurer seglar förbi... godnatt.
Föreställningen är interaktiv vilket innebär att publiken sitter i scenografin och spelarna rör sig runt dem. Från 2–5 år.
Kostnadsfritt. Boka biljetter från 2/10 på 08-500 658 64.
Tungelsta Kyrka
Arrangör: Haninge kultur och Västerhaninge-Muskö församling.

Lördag 21 oktober kl 14:00
Konsert för Världens barn med Haninge Musikskola
Haninge Musikskola ger en insamlingskonsert i samarbete
med Röda korset. I konstverkstan skapar vi ett gemensamt
konstverk. Biljetter 60 kr för vuxna, 40 kr för skolungdom
köps på plats från 13:00. Gratis för barn under 7 år.
Intäkterna går till Världens barn.
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 24 oktober kl 18:00–19:30

Mysteriet Kaspar

Söndag 15 oktober kl 14:00
Konsert med elever från Lilla Akademien
Inspirationskonsert med elever från Musikskolan Lilla
Akademien som ger ett varierat program med solister
och ensembler i alla åldrar. För mer information;
birgitta.andre@lillaakademien.se. Fri entré.
Haninge kulturhus

Bokcirkel med tema Haninge
Andra tillfället, även 21/11. Vi läser och diskuterar romaner
med koppling till Haninge. Till 24/10 läser vi ”Kommer du
tycka om mig nu?” av Lina Axelsson Kihlblom. Anmäl dig till
Mirza Zjajo på 08-606 85 28 eller mirza.zjajo@haninge.se
för att reservera boken som du sedan hämtar på biblioteket
i Handen. Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Lördag 28 oktober kl 11:00–13:00

Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell med vägledning av konstnär Leif B Larsson. Kostnad 80 kr/tillfälle,
biljett köps i bibliotekets reception. Ta med eget material.
Ingen föranmälan. Även 23/10, 30/10.
Haninge kulturhus, Kulturrum 2

Forntid och natur på Jordbrogravfältet
Jordbrogravfältet är ett av Nordens största och mest
välbevarade gravfält från äldre järnålder. Följ med arkeolog
Anna Röst och biolog Lisa Lundin på guidad vandring. Lisa
berättar om natur och växter på gravfältet. Bland gravarna
ser vi exempelvis ett röse, en skeppssättning, domarringar
och resta stenar. Anna berättar om livet i Haninge och
omvärlden för 2000 år sedan. Ta med fika så avslutar
vi runt elden.
Jordbrogravfältet, samling vid korsningen Södra
Jordbrovägen/Gullringsvägen

Arrangör: Haninge kultur och HaningeKonstnärerna.

Arrangör: Haninge kultur och Miljöverkstan.

Måndag 16 oktober kl 18.00–19.00

Lördag 28 oktober kl 15:00–23:00

Normkritisk bokcirkel läser Regnet luktar inte här
av Duraid Al-Khamisi
Tre tillfällen, även 18/9 och 13/11. Vi läser och diskuterar
tre romaner med teman om etnicitet och nationell identitet,
till 16/10 ”Regnet luktar inte här”. Kom och diskutera
litteratur ur ett normkritiskt perspektiv med bibliotekarie
och cirkeldeltagare. Anmäl dig till Robert Karlsson på
08-606 85 28 eller robert.karlsson@haninge.se för att
reservera din bok att hämta ut på biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus

Suomi/Finland 100 år
Finland firar 100 år av självständighet. Vi firar med tangokungen Risto Nevala. Risto förklarar tangons mystik enligt
följande: ”Jag har sjungit tango för svenskar och de gillade
det. Men tangons innersta väsen är svårt att förklara. Ni
har ju inte vår melankoli…” Välkommen att fira med oss och
ta del av den finska melankolin. Mingel, underhållning och
dans utlovas. Biljetter: 150 kr (då ingår mingelmat).
Mer info kommer på www.haninge.se/suomeksi.
Haninge kulturhus

Arrangör: Musikskolan Lilla Akademien i samarbete med Haninge kultur.

Måndag 16 oktober kl 17:30–19:30

Arrangörer: Biblioteket i Handen.

Arrangör: Finskt förvaltningsområde i Haninge i samarbete med
Haninge kultur.

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, Biblioteken i Haninge och Jordbro kultur- och föreningshus på Facebook och få bästa tipsen.

Program för barn

haninge.se/kultur

