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MAJ–AUGUSTI
PROGRAM MAJ–AUG 2017
Tisdag 2 maj kl 19:00
Sista tangon i Svedala
Duon Sara Lind och Niklas Fransson ger en föreställning
med sånger från bl a Eartha Kitts, Ray Charles och Cornelis
Vreeswijks repertoarer. Alla texter är på svenska. Boka biljetter
på tickster.com Pris: 100 kr, 50 kr med scenpass.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening i samarbete med Haninge kultur

Onsdag 3 maj kl 18:00–20:00
Pornografi – en väg till sexuellt våld i nära relation
Haninge kvinnojour bjuder in till föreläsningen ”Pornografi
– en väg till sexuellt våld i nära relation” med Wiveca Holst
från Riksorganisationen kvinno- och tjejjourer i Sverige.
Föreläsningen belyser hur pornografi påverkar vårt samhälle
och vår syn på sexualitet. Filmen ”Pornland” (engelska) visas.
Möjlighet till samtal och reflektion. För mer information,
kim.loeld@haningekvinnojour.se eller 0709-18 17 98. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus

Onsdag 17 maj kl 17:00
Jordbro Modefestival – remake och hållbart mode
Workshops och modevisning med både remake-kläder och
nyskapat mode. Medverkande: Modeskaparna Faduma Aden
(med design inspirerad av muslimskt mode), Felicia Kronlöf
och Arazoo Alibaba (Third culture kids), stylisten Sara Ismail,
kostymören Hanna Kisch och catwalkinstruktören Bianca
Traum. Dessutom en kollektion av brudklänningar i återvunnet
material skapade av afghanska kvinnor under ledning av Azita
Kalantarzadech. Modeller i alla åldrar och former. Livemusik.
Caféet håller öppet under kvällen. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Porten, Blå Vägen och Haninge kultur

Arrangör: Haninge kvinnojour och ABF Södertörn i samarbete med
Haninge kultur

Torsdag 4 maj kl 18:00
Soppa&Surr – vi värmer upp inför jazzen
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter, såsom målning, musik, bokprat
m m. Fri entré. Även 11/5, 18/5, 25/5 och säsongsavslutning
1/6. Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus

Torsdag 4 maj kl 19:30
Haninge Jazzcafé – Bernt Rosengren med Leo Lindberg Trio
En av legendarerna i den svenska jazzen tillsammans med
Leo Lindberg, en av de mest omtalade unga pianisterna. Ellas
kapell, med sång i Ella Fitzgeralds anda, är 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
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus

Fredag 5 maj kl 12:30
Lunchkonsert med lutenisten och gitarristen
Robin Rolfhamre
Fransk, italiensk och spansk gitarrmusik med fokus på
1600-talet. Ett virtuost program med fängslande rytmer
där Robin Rolfhamre spelar både barockgitarr och chitarra
battente, dessutom medverkar violinisten Gunlög Brandin.
Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur

Modevisning arrangerad av Blå Vägen

Torsdag 18 maj kl 13:00–14:30
Annika Thor, ordförande i fängslade författares förbund
Kommittén för fängslade författare arbetar för förföljda
författare i hela världen och slår larm om fall då författare
fängslas, torteras, hotas, angrips eller dödas på grund av
fredligt utövande av sitt yrke. Hör Annika Thor berätta. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur med stöd av Statens Kulturråd

Torsdag 18 maj kl 18:00–21:00

Soppa&Surr – fotoutställning med Stefan Jansson
och bossanova
Läs mer under 4 maj

Torsdag 18 maj kl 18:15–19:30
Samtal i konsthallen
Rebecka Bebben Andersson som deltar i utställningen Delat
utrymme samtalar med Lena From från Statens Konstråd.
Haninge kulturhus, Konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

Lördag 20 maj kl 12:00–15:00
Musikskolans dag
Orkestrar, ensembler och solister från Haninge musikskola
uppträder. Fri entré.
Haninge kulturhus, Teatern
Arrangör: Haninge kultur

Måndag 22 maj kl 18:00–19:00

Normkritisk bokcirkel: Egenmäktigt förfarande
av Lena Andersson
Sista tillfället av tre att diskutera relationsromaner ur ett
normkritiskt perspektiv. Denna gång Egenmäktigt förfarande.
Kom och diskutera 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, K blå
Arrangör: Haninge kultur

Tisdag 23 maj kl 13:00–14:30
Robin Rolfhamre

Fredag 5 maj kl 13:30
Lutmusik som berättar
Robin Rolfhamre berättar i ord och ton om barocken innan
Bach och Händel. Föredraget bygger på hans forskning
om lutmusik och kan ses som en teoretisk fortsättning på
lunchkonserten.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn och Haninge kultur

Måndag 8 maj kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus
Film: Mustang (Turkiet, 2015)
Fem föräldralösa systrar bor med mormor och morbror i en
liten by vid Svarta Havets kust. Skolan har precis slutat och
tjejerna är glada och förväntansfulla inför det stundande lovet.
Se och diskutera filmen tillsammans med bibliotekarie och
publik. Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken på biblioteket
i Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Haninge kultur

Tisdag 9 maj kl 17:00–20:00
Fritidsmässa
En välkomstmässa för nyinflyttade och nyanlända där
Haninges föreningsliv visar vad man kan göra på sin fritid.
Med musik och prova på-aktiviteter. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen och Föreningsrådet i Haninge

Torsdag 11 maj kl 18:00–21:00
Soppa&Surr – Förbjudna böcker, Carl-Michael Edenborg
och elevkonsert
Bibliotekarier tipsar om förbjudna böcker kl 18:30. Carl-Michael
Edenborg föreläser om Den censurerade världslitteraturen
kl 19:00. Jazz- och latinkonsert med elever från Fredrika
Bremergymnasiets estetiska program, cirka kl 19:30.
Läs mer under 4 maj

Författarbesök: Fristadsförfattaren Ashraf Atraqchi
Möt Ashraf Atraqchi som varit fristadsförfattare i Stockholm
sedan nästan två år tillbaka. I Mosul i Irak har han bloggat
och skrivit artiklar om stadens kulturskatter som förstörts
av extremister. Till följd av sitt arbete utsattes han för hot
och mordförsök. Här i Sverige vill han fortsätta vittna om IS
härjningar i Irak och vad som händer i Mosul samt sprida
kunskap om irakisk konst. Fri entré.
OBS! Föredraget hålls på engelska.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur med stöd av Statens Kulturråd

Torsdag 25 maj kl 18:00–21:00
Soppa&Surr – ukuleleworkshop
Läs mer under 4 maj

Lördag 27 maj kl 11:00–15:00
Familjefest i Brandbergen Centrum
Aktiviteter och underhållning för hela familjen, ansiktsmålning
och pyssel m m. Fri entré.
Brandbergen Centrum
Arrangör: Bio Cosmopolite, Brandbergen Centrum och Haninge kultur

Torsdag 1 juni kl 18:00–21:00
Soppa&Surr – helkväll med musik och Elvis Presleys
pianist Per-Erik Hallin
Läs mer under 4 maj

Tisdag 6 juni kl 10:00–16:00
Brandbergsfestivalen på nationaldagen
Musik, dans, underhållning, mat från olika länder, loppis
och annan försäljning, tivoli m m. Fri entré.
Kontakt: Ronny Johansson, tel 073-657 07 52,
brandbergstomten@gmail.com
Dansbanan i Brandbergen, Norra Kronans gata 420
Arrangör: Föreningen Brandbergsfestivalen och samtliga aktörer
i Brandbergen med stöd av Haninge kultur

Onsdag 7 juni kl 12:00
Lunchvisning av Delat utrymme
Kort visning av utställningen.
Läs mer under rubriken Konsthallen

Lördag 10 juni
Kulturparksfestivalen
För fjärde året i rad håller föreningarna i Kulturparken en
festival. Dans, musik, teater, smide, barnaktiviteter m m.
Mer info: kulturparksfestivalen.strikingly.com Fri entré.
Kulturparken i Handen
Arrangör: ABF Södertörn, Kulturföreningen RoJ, Kulturföreningen Levande
Zon, Handens museum och smedja, Folkets Hus Haninge, Rädda Barnen i
Haninge, Studieförbundet Vuxenskolan, Haninge kultur, m fl.

Carl-Michael Edenborg Foto: Cato Lein

Lördag 13 maj kl 12:00–16:00
Familjelördag – Min lillasyster kanin 13:00
Matvägran, gallskrik och till råga på allt blir lillasyster nära
på rävmiddag! Dockteatern Tittut har gjort en ny tolkning av
den värld som alla barn kan leva sig in i fylld av blöjor, välling,
rädsla... och kärlek. Biljettpris 60 kr/pers inkl serviceavgift.
45 kr med scenpass. Familjeföreställning från 2 år. Boka
biljetter på haninge.se/kultur. Skapa berättelser i konstverkstaden. På biblioteket tipsrunda och på kaféscenen
lerworkshop. Gratis.
Haninge kulturhus, Teatern

Måndag 12 juni kl 13:00
– start för dagliga guidade visningar i sommar!
Besök Årsta slott i sommar – visningar varje dag
Guidade visningar av Årsta slott och Fredrika Bremervåningen dagligen 12 juni–13 augusti kl 13:00 (stängt 23–24
juni). Biljetter 60 kr, under 18 år gratis. Servering finns på
slottet. Buss 846 går från Västerhaninge station till Årsta
slott. Läs mer på haninge.se/arstaslott. Möjlighet att boka
gruppvisningar finns. Kontakta Årstasällskapet för Fredrika
Bremer-studier, Gunnel Stenqvist, 070-674 12 45 eller Doris
Ågren 073-382 75 23.
Årsta slott
Arrangör: Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, i samarbete
med ABF samt Haninge kultur

Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening

Måndag 15 maj kl 18:00–19:00

Aktiespararna informerar – enkelt och tryggt sparande
för framtiden
Ska man spara i aktier och fonder gäller det att vara långsiktig
och med tiden kan det handla om stora summor. Kanske ni får
tips på detta informationsmöte.
Haninge kulturhus, K blå
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Aktiespararna Haninge/
Nynäshamn/Tyresö och ABF Södertörn

Tisdag 16 maj kl 12:00

Årsta slott – visningar varje dag under sommaren.

Lunchvisning av Delat utrymme
Kort visning av utställningen som berör det gemensamma
rum vi alla delar. Här är fokus på kvinnliga erfarenheter i
det rummet.
Haninge kulturhus, Konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

KONSTHALLEN
8 april–8 juni

Rebecka Bebben Andersson, Nanna Debois Buhl
och Ditte Ejlerskov
Utställningen tar avstamp i de gemensamma rum vi alla delar
med fokus på kvinnliga erfarenheter. Tre konstnärer diskuterar
i sina verk hur kvinnor förhåller sig till, tolkas in i och synliggörs
i det offentliga rummet. Rebecka Bebben Andersson visar på
hur mäns våld mot kvinnor syns i media och hur det i sin tur
påverkar kvinnors frihet i det offentliga rummet. Ditte Ejlerskov
använder sin fascination för popstjärnan Rihanna i sina
målningar. I Nanna Debois Buhls verk blir andras blickar och
föreställningar om kvinnor i det offentliga rummet visualiserade
genom fem synska personers berättelser.
Samtal 18/5 kl 18:15 samt lunchvisning 16/5 och 7/6 kl 12:00.

Program för barn
17 juni–9 september
Gustaf Nordenskiöld
I Sågenparken i Vendelsö finns gestaltningen Cirkus Sågen.
Där har Gustaf Nordenskiöld placerat ut tre tältpinnar
i jätteformat och utgått ifrån parken som skådeplats. I
utställningen i konsthallen berättar han, genom skulpturer
hängande från taket, om okända platser och kulturer som
länkas samman med samtiden. Gustaf Nordenskiöld är
konstnär och keramiker, baserad i Stockholm och utbildad
vid Konstfack 1996–2001.
Vernissage 17 juni kl. 13:00. Lunchvisning 27/6 kl 12:00.

PROGRAM MAJ–AUG 2017
Torsdag 15 juni kl 14:00

Torsdag 27 juli kl 17:00–18:30

Akropanik – utomhusföreställning vid Jordbro parklek
med Cirkus Trattofon
Akrobatisk barnvarieté med mycket värme och fysisk humor.
Både barn och vuxna känner igen sig i de förvirrade figurerna,
deras konflikter och kompromisser. Föreställningen innehåller
publikinteraktion och efteråt får barnen dansa loss och prova
på enklare akrobatik. Speltid 40 min. För alla åldrar. Fri entré.
För mer information: Jordbro parklek, 08-606 71 17.
Jordbro parklek

Historisk vandring kring Årsta slott
Läs mer under 6 juli

Arrangör: Haninge kultur och Haninge Riksteaterförening.

Lördag 5 augusti kl 18:00–21:00
Rock- och bluesbandet BIG RED på Muskö
Bandet BIG RED med Lennart Ekdahl och Mats Arrhénborgs
orkester bjuder upp till en helafton med dans på Mysingen.
Klassiska rocklåtar från 60-och 70-talen. En kväll med drag i.
Kaffe och korvservering kommer att finnas på Grytholmen.
För mer information: rosie46@tele2.se, 08-500 468 46.
Fri entré.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening i och Haninge Riksteaterförening i
samarbete med Haninge kultur

Torsdag 10 augusti kl 18:00

Cirkus Trattofon Foto: Yonatan Agami

Lördag 17 juni kl 12:30–15:00
Vernissage av utställning med Gustaf Nordenskiöld
13:00 presenterar konstintendent Kristyna Müller
utställningen med konstnären närvarande.
Haninge kulturhus, konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

Lördag 17 juni kl 16:00–18:00
Irländsk folkmusik med Jigs ’n’ Reels på Muskö
Från glada och svängiga reels till finstämda ballader och musik
framför allt från Irland. Bandmedlemmar: Annika Beijer – sång,
tin whistle, Anders Lindblom – gitarr, Emma Hanner – blockoch tvärflöjt, sång och percussion, Joel Karlsson – mandolin,
Paul Höglander – bas, Malin Widefjäll – fiol och Sara Korpela
– accordeon. Kaffeservering i pausen.
Mer information: rosie46@tele2.se, 08-500 468 46.
Fri entré.
Dansbanan Mysingen, Grytholmen, Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening och Haninge Riksteaterförening i samarbete
med Haninge kultur

Söndag 18 juni kl 12:00–14:30
Bokcafé på Muskö
Välkommen att ta en kopp kaffe och botanisera i våra
boklådor. Nya kvalitetsböcker tas tacksamt emot.
Kontakt: rosie46@tele2.se, 08-500 468 46. Fri entré.
Även 9/7, 30/7, 13/8 och 27/8.
Hammarvägen 14, Muskö

Konsert på Utö med Gustav Lundgren trio
Gustav Lundgren är känd som en av världens främsta tolkare
av den romske gitarristen Django Reinhardts musik och spelar
med sin trio en härlig mix av musik från hela världen. I denna
konsert varvas Django Reinhardt-låtar och eget material med
kompositioner från bl a Kuba, Brasilien, Frankrike och Spanien.
På sin repertoar har de även låtar från disneyfilmer som t ex
Djungelboken, Aristocats och Askungen. Trion har släppt ett
antal CD-releaser med bl a Swedish House Mafia och Lisa
Nilsson och varit på turnéer med bl a Anne Sofie von Otter
och Petra Marklund. Medverkande: Gustav Lundgren – gitarr,
Martin Widlund – gitarr, Juan Patricio Mendoza – kontrabas.
Inaki Marconi – ljud. Fri entré. För ev frågor kontakta
expeditionen på Dalarö-Ornö-Utö församling, 08-501 529 90,
mån 9–12 och ons 10–12 och 13–15.
Utö kyrka
Arrangör: Dalarö-Ornö-Utö församling, Haninge Riksteaterförening och
Haninge kultur samt med stöd av Länsmusiken i Stockholm

Fredag 11 augusti kl 17:00
Konsert på Ornö med Gustav Lundgren trio
Läs mer under 10 augusti. Fri entré. För mer information
om konserten på Ornö kontakta expeditionen på Dalarö-OrnöUtö församling, 08-501 529 90, mån 9–12 och ons 10–12
och 13–15.
Ornö kyrka
Arrangör: Dalarö-Ornö-Utö församling, Haninge Riksteaterförening och
Haninge kultur samt med stöd av Länsmusiken i Stockholm

Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge kultur

Måndag 3 juli kl 18:30–20:30
Allsång med orkestern Gubbröran på Muskö
Kaffekväll med allsång leds av kulturföreningens orkester
Gubbröran. Även 26/7.
Grytholmens Friluftsmuseum
Arrangör: Muskö kulturförening och Muskö Hembygdsförening i samarbete
med Haninge kultur

Torsdag 6 juli kl 17:00–18:30
Historisk vandring kring Årsta slott
Följ med och upptäck spåren efter vikingar, korsriddare,
adelskvinnor och kulturpersonligheter som levt och verkat
kring Årsta. Samling vid runstenen intill parkeringen.
Ca 3 km vandring. Ingen föranmälan. Gratis.
Ej tillgängligt för rullstolsburna. Läs mer om Årsta slott
på haninge.se/arstaslott Även 13/7, 20/7 och 27/7.
Årsta slott

Gustav Lundgren trio Foto: Inaki Marconi

Lördag 12 augusti kl 16:00

Arrangör: Haninge kultur

Konsert på Muskö med Gustav Lundgren trio
Läs mer under 10 augusti. Kaffe och korvservering kommer
att finnas på Grytholmen. För mer information om konserten
på Muskö: rosie46@tele2.se, tel: 08-500 468 46. Fri entré.
Mysingen, Grytholmen på Muskö

Lördag 8 juli kl 10:15

Arrangör: Muskö kulturförening och Haninge Riksteaterförning i samarbete
med Haninge kultur samt med stöd av Länsmusiken i Stockholm

Historisk Dalarövandring med Gurli Malmsten
På 1800-talet blev skärgården tillgänglig för en bredare
medelklass och man började bygga sommarhus i tidstypisk
schweizerstil. Societetslivet blomstrade, konstnärer som
Anders Zorn, August Strindberg och Ernst Josephson sökte
sig hit för att måla och koppla av. Vandringen ska visa hur
livet kan ha tett sig sedan 1600-talet och utvecklingen fram
till våra dagar. Tid: ca 1,5 timme. Kostnad 30 kr.
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening. Medarrangör: Haninge kultur

Lördag 8 juli kl 16:00
Cirkusmusikalen Havet med Fjård – familjeföreställning
på Dalarö
Följ med på en saltstänkt resa om en oväntad vänskap mellan
en fisk och en fiskare. Med jonglering, sång och dans skapar
kompaniet Fjård en cirkusmusikal för hela familjen. Fri entré.
Ta med picknickkorg. Mer information: 070-674 67 75.
Dalarö, Amerikaberget
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Dalarö turistbyrå och Haninge kultur

Tisdag 11 juli kl 16:00
Cirkusmusikalen Havet med Fjård – familjeföreställning
på Utö
Läs mer under 8 juli. Mer information om föreställningen
på Utö: 08-504 203 00 och uto.se
Utö, Malmbryggan vid seglarbaren. Närmaste båtbrygga,
Gruvbryggan

Lördag 19 augusti kl 10:15
Strindbergsvandring med Gurli Malmsten
Strindberg besökte Dalarö under tio somrar. Hans första
minnen från Dalarö beskrivs i hans tidigaste prosaverk från
1872, En berättelse från Stockholms skärgård: ”Klockan är 5
på en sommarmorgon. Dalarö sover ännu – tullvaktmästarna
och lotsarna snarka vid öppet fönster in i tullstugan – Kl är 6
– ångbåten signalerar lots – handelsmannen öppnar sin
bod – gästgivaren tar sin morgondryck ute på flustret och
tittar på termometern om hans gurkor frusit.” Vandringen tar
ca 1,5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för medlemmar i Dalarö
hembygdsförening.
Samling kl 10:15 utanför Tullhuset på Dalarö
Huvudarrangör: Dalarö hembygdsförening. Medarrangör: Haninge kultur

Tisdag 22 augusti kl 19:00
The Visitors – A tribute to ABBA med Parkteatern
på Rudans friluftsområde
Bandet The Visitors har hyllat ABBAs låtskatt i snart tio år.
Efter många slutsålda turnéer i USA erbjuder delar av bandet
en musikalisk resa genom ABBAs rika repertoar. I avskalade
akustiska versioner där det speciella ABBA-soundet med röst
och nerv står i fokus, får vi uppleva de klassiska hitsen på
nytt. Fri entré.
Rudans friluftsområde
Arrangör: Parkteatern, Kulturhuset/Stadsteatern, Haninge Riksteaterförening, teaterföreningen Ormen, Haninge kultur med stöd av Stockholms
läns landsting

Arrangör: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur

Torsdag 13 juli kl 17:00–18:30
Historisk vandring kring Årsta slott
Läs mer under 6 juli

Lördag 15 juli kl 15:00
Cirkusmusikalen Havet med Fjård – familjeföreställning
på Ornö
Läs mer under 8 juli. Mer information om föreställningen
på Ornö: 070-674 67 75.
Ornö, Kyrkviken
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, Ornö bygdegårdsförening
och Haninge kultur

Söndag 16 juli kl 14:00
Cirkusmusikalen Havet med Fjård – familjedag på Muskö
Läs mer under 8 juli. Ta med picknickkorg eller köp kaffe, bullar,
läsk, varmkorv på plats. Mer information om föreställningen
på Muskö: rosie46@tele2.se, 08-500 468 46. Fri entré.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening, Haninge Riksteaterförening och
Haninge kultur

The Visitors Foto: Isak Andersson

Torsdag 24 augusti kl 14:00
Visning av utställning och offentlig gestaltning
av Gustaf Nordenskiöld
Följ med på visning av Gustaf Nordenskiölds utställning i
konsthallen för att sedan gemensamt åka till Sågenparken
och se det offentliga verket Cirkus Sågen. Vi avslutar med
gemensam picknick. Anmäl dig senast 21 augusti till
anna.ahlstrand@haninge.se
Samling: Haninge kulturhus, Konsthallen
Arrangör: Haninge kultur

Cirkusmusikalen Havet

Torsdag 20 juli kl 17:00–18:30
Historisk vandring kring Årsta slott
Läs mer under 6 juli

Lördag 22 juli kl 10:15
Konstnärernas Dalarö, en vandring med Gurli Malmsten
Konstnären Eva Bonnier tillbringade redan som barn flera
somrar på Dalarö. Hon var dotter till bokförläggaren Albert
Bonnier som hyrde på Dalarö från slutet av 1870-talet. Här
lärde hon känna flera blivande kollegor som Hanna Pauli,
Rickard Bergh, Ernst Josephson och Anders Zorns hustru
Emma Lamm. Vandringen kommer att följa deras fotspår.
Högst upp på Jungfruberget lät Eva Bonnier i slutet av sitt
liv uppföra sin villa, ritad av Ragnar Östberg. Vandringen tar
ca 1,5 timme. Kostnad 30 kr. Gratis för medlemmar i Dalarö
hembygdsförening.
Samling kl 10:15 på Dalarö torg
Arrangör: Dalarö hembygdsförening. Medarrangör: Haninge kultur

Lördag 26 augusti kl 11:00–13:00
Trädgårdsmarknad på Muskö
Marknad i samarbete med Nynäshamns trädgårdsamatörer.
Alla som vill byta/köpa eller sälja fröer och plantor är
välkomna till Grytholmen med sina alster. För mer information:
rosie46@tele2.se, 08-500 468 46. Fri entré.
Boka biljetter från 3/4 på 08-606 74 48.
Mysingen, Grytholmen på Muskö
Arrangör: Muskö kulturförening i samarbete med Haninge kultur

Söndag 27 augusti kl 13:00
Tyrestastämman är tillbaka!
Det kommer att ljuda och sjuda ur varje buske och från scen.
Allspel, glödande spel från scen och vilt spel i busken.
Under dagen visstuga och dansstuga. Även konsthantverkare
och servering i caféet. Mer information i juni på
haninge.riksteatern.se
Tyresta by
Arrangör: Haninge Riksteaterförening, ABF Södertörn, Haninge kultur, Tyresta
nationalpark och Haninge hembygdsgille 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

