Mary N’diaye och Prince Mpedzisi
Foto: Sellerebell.
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Onsdag 1 november kl 12:00
Akademisk halvtimme med Ann-Cathrine Jungar
Ann-Catherine Jungar från Södertörns högskola forskar
inom fältet demokrati, politiska partier och institutioner.
Ideologi, organisation och transnationella kontakter är
centralt i hennes forskning och fokus nu är på höger
populistiska partier i Europa – särskilt Norden. Fri entré.
Haninge kulturhus

Lisa Färnström. En produktion från Riksteatern.
Biljetter à 20 kr säljs i entrén från kl 18 eller på
tickster.com.
Jordbro kultur- och föreningshus
Huvudarrangör: Haninge Riksteaterförening.
Medarrangör: Haninge kultur och Ungkulturhuset Porten.

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

Torsdag 2 november kl 18:00–21:00
Soppa & surr
Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade
och spontana kulturaktiviteter, såsom målning, musik, bok
prat m m. Fri entré. Även 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12
samt 14/12. Se Facebook/soppa&surr för mer information.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och kulturambassadörerna i Haninge kulturhus.

Måndag 6 november kl 17:30–19:30
Öppen kroki i kulturhuset
Prova på modellteckning med levande modell med väg
ledning av konstnär Leif B Larsson. Kostnad 80 kr/tillfälle,
biljett köps i bibliotekets reception. Ta med eget material.
Ingen föranmälan. Även 13/11, 27/11.
Haninge kulturhus, kulturrum 2
Arrangör: Haninge kultur och HaningeKonstnärerna.

Måndag 6 november kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus – Film:
Efter stormen (Japan, 2016)
En privatdetektiv med passion för litteratur kämpar för
att hålla kontakten med sin son efter en skilsmässa.
Lös medlemskap för 20 kr i lånedisken på biblioteket
i Handen. Mer information på bibliotek.haninge.se
Haninge kulturhus, auditoriet
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Kultur- och demokratidagar i Haninge 6–12 november
– tema civil olydnad, civilkurage, mänskliga rättigheter
och skyldigheter
När är det ditt ansvar att gripa in och handla för att försvara
en rättighet eller en individ? Ställer vi upp för varandra i
dagens samhälle? Är en god medborgare alltid samma sak
som en god människa? Var går gränsen för demokratin?
Detta är frågeställningar vi vill diskutera under kultur- och
demokrativeckan i Haninge 6–12 november. Vi kommer
också att se på situationen i Sverige vad gäller barns och
ungas rätt, barnrättsliga frågor och situationen för unga
flyktingar i Sverige.

Måndag 6 november kl 18:00
Barns och ungas rätt i Sverige – Omars egen berättelse
och juristen Viktor Banke
Hur är det med de mänskliga rättigheterna och demokratin
i Sverige? Hur är situationen för barn och unga? Följer
vi barnkonventionen? Och hur mår flyktingbarnen och
ungdomarna från bl a Afghanistan och Syrien som hotas
av utvisning? Vi har bjudit in en panel av sakkunniga inom
barnrättsfrågor och asylrätt och unga människor som själva
berättar om sin situation som nyanlända i Sverige. Omar
Alshogre berättar om sina svåra erfarenheter från Syrien
och flykten därifrån. Dessutom medverkar asylrättsjuristen
Viktor Banke som skrivit den uppmärksammade boken
”Andrum” om hur Sverige klarade flyktingkrisen. Viktor
Banke träffar dagligen de ensamkommande flykting
barn som stora delar av samhällsdebatten handlar om.
Vi har även bjudit in företrädare från Rädda Barnen,
flyktingsamordnare Helena Dahlin Kassé samt Sören
Berglund, demokratiombudman i Haninge med ansvar för
barnrättsfrågor. Under kvällen blir det också musik- och
scenframträdanden med Mostafa Salehi och Italo
mandingo dance group. I caféet finns afghansk mat lagad
av Azim Amini. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Ung 137, Ungkulturhuset Porten, ABF Södertörn,
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Rädda Barnen, Blå Vägen,
Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur. Med stöd av MRberedningen i Haninge.

Foto: Riksteatern

Torsdag 9 november kl 13:00 (insläpp 12:30)
Lunchakademin – Den farliga mångfalden
Föredrag med Håkan Holmberg som skrivit boken ”Den farliga
mångfalden” som handlar om Sverigedemokraterna. Håkan
Holmberg är politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning och
fil dr i historia. Han har granskat Sverigedemokraterna utifrån
ett demokratiperspektiv. Entré 40 kr betalas på plats.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: ABF Södertörn. Medarrangör: Haninge kultur.

Torsdag 9 november kl 18:00
Soppa & surr – Om civil olydnad och civilkurage
Haningeaktivisterna Martin Ahlsén och Tompa Eken berättar
om Ultrahuset och kampen för kulturparken. Fotoboken
om Ultrahuset presenteras av fotografen Stefan Ohlsson
som står bakom boken. Bandet ”Kulmen” från Levande zon
inleder kvällen. Det är en sextett som bjuder på indiepop,
stämsång och intensiva strängmangel. Själva beskriver de
musiken som en audiell upplevelse precis mellan ångest
och kärlek. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur, ABF Södertörn och Levande zon.

Torsdag 9 november kl 19:30
Haninge Jazzcafé – Gunnar Lidberg Quartet med
gästartist Jan Allan
En violinist av absolut högsta klass med sin kvartett.
Därtill Jan Allan som under lång tid varit känd för sitt
alldeles unika sound. Pris: 200 kr, 150 kr för jazzklubbs
medlemmar och alla med scenpass. Jazzmeny i caféet
från kl. 18:00. Pausservering. Biljetter säljs vid entrén från
kl. 18.00. Kan också köpas i förväg (serviceavgift till
kommer) i kulturhusets reception, på kommunens bibliotek
i Västerhaninge och Brandbergen samt på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Haninge Jazzklubb, ABF Södertörn, Haninge kultur och
Haninge Riksteaterförening.

Fredag 10 november kl 9:30 och 12:00
Barnteater – Rädslan med Torgteatern
Följ med till Älvlandet där ni möter Solälvan som gör så att
solen går upp och Nattälvan som skapar natt och skickar ut
drömmar till alla som sover. I denna fartfyllda och musikaliska
föreställning blandas humor och allvar, om vart annat.
Föreställningen tar upp frågor som ”Vad är rädsla?”, ”Vad är
mod?” och ”Kan man vara modig fast att man är rädd?
Från 4 år. Kostnadsfritt. Boka biljetter på 08-500 658 64.
Tungelsta kyrka
Arrangör: Haninge kultur i samarrangemang med
Västerhaninge-Muskö församling.

Fredag 10 november kl 12:00
Invigning av fotoutställningen Mitt Brandbergen
– tema civilkurage
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Cocksürer
inviger årets utställning. Mingel, tilltugg och dryck.
Prisutdelning.
Biblioteket i Brandbergen
Arrangör: Haninge kultur, Biblioteket i Brandbergen, ABF Södertörn och
Bio Cosmopolite.

Fredag 10 november kl 12:30
Lunchkonsert med Haninge Musikklasser – gästartister:
Mary N’diaye och Prince Mpedzisi
Haninge musikklasser ger en konsert med Haninges
R’n’B-drottning Mary N’diaye och Prince Mpedzisi , båda
leadsingers i Blacknuss. Tema: Civilkurage. Fri entré.
Biblioteket i Brandbergen
Huvudarrangör: Haninge kultur. Medarrangör: ABF Södertörn,
Haninge Riksteaterförening och Bio Cosmopolite.

Lördag 11 november kl 12:00–16:00

Viktor Banke. Foto: Viktor Gårdsäter

Tisdag 7 november kl 13:00–15:00
Släktforska i Västerhaninge?
Kom och ställ frågor och se vad vi har för släktforsknings
resurser. Öppet hus mellan kl.13.00–15.00. Fri entré.
Ingen föranmälan.
Biblioteket i Västerhaninge
Arrangörer: Haninge hembygdsgille och Biblioteket i Västerhaninge.

Familjelördag – Kanel och Kanin och alla
känslorna med Dockteatern Tittut 13:00
Kanel och Kanin är bästa vänner. Så goda vänner att när
Kanin skadar sin tå säger Kanel: ”Vad konstigt, fastän
du slog dej, så gör det ändå ont i mej”. Men vänskapen
prövas och svartsjukan bultar i Kanins bröst. Vi får följa
de båda vännerna under en dag där svartsjuka, ilska och
oro blandas med den härliga känslan av att återfå en vän.
Biljettpris: 60 kr per person inkl serviceavgift. 45 kr med
scenpass Familjeföreställning från 2 år. Boka biljetter på
www.haninge.se/kultur. I konstverkstan bygger vi djur och
dockor som kan prata med hjälp av dig. Det händer även
grejer på bibblan. Titta gärna in! Gratis.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Onsdag 8 november kl 16:00–18:30
”Messy church” – Jordbro
Jordbro kyrka arrangerar en eftermiddag kopplad till
demokrativeckan. Temat kommer att vara medmänsklighet.
Ingen föranmälan krävs och det är öppet för alla åldrar.
Det blir olika aktiviteter som t ex spel och skapande och
en gemensam måltid. Allt är kostnadsfritt.
Jordbro kyrka
Arrangör: Jordbro kyrka i samarbete med Haninge kultur.

Onsdag 8 november kl 18:00
Vernissagefest med musik och spoken word
– Jordbro kultur- och demokratidagar
Vi inviger en fotoutställning på tema ”civilkurage”. Det blir
också livemusik med artister från Vägen Ut och spoken
word med Niklas Mesaros som är dubbel svensk poetry
slam-mästare. Han har turnerat i USA och Europa och här
hemma har han bl a uppträtt på Dramaten. Vi bjuder på
tilltugg. Fri entré.
Jordbro kultur- och föreningshus
Arrangör: Ung 137, Ungkulturhuset Porten, Åbygården, ABF Södertörn, SV,
Blå Vägen, Stationen, Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Kanel och Kanin. Foto: Kjell Eriksson

Lördag 11 november kl 12:00–16:00
Konstverkstaden – Varje lördag
Drop in, för barn från 5 år. Gratis. Följ med in och upptäck
utställningen i konsthallen och skapa egen konst i liknande
material och tekniker. Dessa lördagar håller vi öppet:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12 .
Haninge kulturhus

Onsdag 8 november kl 19:00

Arrangör: Haninge kultur.

Olydnad – Musikteater vid demokratins gräns
När Agneta Norberg fyller 80 år ställer hon till med kalas.
Det enda hon önskar sig är pengar att betala sina böter
med. För Agneta har varit olydig och brutit mot lagen. Det
visar sig att det inte är första gången och inte heller den
sista. Olydnad är ett musikaliskt och visuellt kollage som
bygger på insamlade autentiska berättelser från människor
som varit civilt olydiga. Civil olydnad ställer många frågor
på sin spets: om rättvisa, uppoffringar, drivkrafter, moral
och till sist om själva demokratin. Vad är det som får
människor att gå över en gräns för sin övertygelse?
Var går din gräns? Bakom föreställningen står regissören

Söndag 12 november kl 14:00
Samtal i Svartbäckens skolmuseum
Hör förre skoldirektören Olle Flodby berätta om skolan från
kl 14. Haninge Hembygdsgille håller öppet i Österhaninge
sockens äldsta skolhus från 1846. Museet är öppet kl
13–16 den 2:a söndagen i månaden under terminerna.
Välkomna till en annan tid! Fri entré. Öppet även den
10/12 kl 13–16.
Svartbäckens skolmuseum, vid Svartbäcksskolan
Arrangör: Haninge Hembygdsgille. Medarrangör: Studieförbundet
Vuxenskolan

HANINGE KONSTHALL
bosatt i Haninge och av henne visas grafiska verk och
skulpturer från 50-talet och framåt. Ville Lenkkeri medverkar
med fotografier ur serien ”The Petrified Forest”.
Heidi Kilpeläinen visar videoverket ”Tango Therapy” där
hon framför finska sånger för en enskild betraktare.
Arrangör: Haninge kultur.

3 december–27 januari 2018

Stillbild ur Heidi Kilpeläinen Tango Therapy. Foto: Heidi Kilpeläinen

t o m 3 december
Den besvärliga ödlan – Thelma Paananen,
Ville Lenkkeri och Heidi Kilpeläinen
Under firandet Finland 100 år presenteras de tre
finländska konstnärerna Thelma Aulio Paananen,
Ville Lenkkeri och Heidi Kilpeläinen i utställningen
”Den besvärliga ödlan”. Här närmar de sig på varsitt sätt
sina minnen av Finland. Thelma Paananen är sedan länge

Haningesalongen
Temat är ”Då, nu, sedan”. Alla personer över 18 år med
anknytning till Haninge kommun är välkomna att delta.
Det är en jurybedömd utställning och den ska avspegla
Haninges befolkning, när det gäller utställare och besökare.
På Haningesalongen kan måleri, skulptur, teckning, grafik,
fotografi, textil och video och installationskonst ställas ut.
Verken är till salu. Varje år delar juryn ut ett stipendium
”Juryns val” på 20 000 kronor till en deltagare i
Haningesalongen. Vernissage lördag 9 december kl 13:00
Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Österhaninge konstförening.
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Måndag 13 november kl 18:00–19:00
Normkritisk bokcirkel läser Kan du säga schibbolet?
av Marjaneh Bakhtiari
Vi läser och diskuterar romaner med teman om etnicitet
och nationell identitet, till 13/11 Kan du säga schibbolet?
Kom och diskutera litteratur ur ett normkritiskt perspektiv
med bibliotekarie och cirkeldeltagare. Anmälan till Robert
Karlsson, 08-606 8528 eller robert.karlsson@haninge.se
för att reservera din bok du hämtar på Biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Biblioteket i Handen.

Fredag 14 november kl 9:30 och 10:30
Barnteater – Stora Djurbytardagan
Med hjälp av sång och musik på bland annat nyckelharpa,
gitarr, fiol och flöjt berättas historien om finurliga Ester
som så gärna vill ha ett eget husdjur. När mamma bestämt
säger nej ser Ester till att på sitt eget vis få träffa på en hel
rad olika djur. Sen går det väl inte riktigt som hon har tänkt
sig. Från 4 år. Kostnadsfritt. Boka biljetter från 23/10 på
08-606 73 50 eller 08-606 73 52.
Biblioteket i Västerhaninge
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Länsmusiken

Tisdag 14 november kl 12:00
Lunchvisning av utställningen Den besvärliga ödlan
Följ med på en kort visning av utställningen med Thelma
Paananen, Ville Lenkkeri och Heidi Kilpelainen. Tre finska
konstnärer som samlas till minnet av Finland 100 år.
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur.

Tisdag 14 november kl 18:30
Filmvisning – Artityd
I nära och nyfikna porträtt får vi följa två samtida konstnärer
i deras vardag och under deras konstnärliga arbete. Det blir
en resa genom dagens samhälle där konstnärer undersöker
sin samtid. Filmen är 60 min lång. Gratis kaffe och kaka
efter filmen. Fri entré.
Haninge kulturhus

Duke Yukiko. Foto: Anna Widoff

Torsdag 30 november kl 18:30
Star Wars-quiz
För dig som gillar Star Wars. Bilda ett lag (max tre personer)
och anmäl er till vårt Star Wars-quiz. Vi utlovar knepiga
frågor, trevlig stämning och roliga priser! Alla åldrar är
välkomna att delta. Kulturhusets café håller öppet, så det
finns möjlighet att köpa både soppa med bröd och vin eller
fika i pausen för den som önskar. Anmälan till någon av
biblioteket i Handens infodiskar eller till tel 08-606 85 98
senast den 24/11. Kostnadsfritt.
Haninge kulturhus, K Blå
Arrangör: Biblioteket i Handen.

Fredag 1 december kl 12:30
Lunchkonsert – jazz med Iréne Lundberg Quartet
Iréne Lundberg sjunger med timing, glöd och känsla för
texten. Med på scenen har hon tre drivna musiker: Andy Fite
på gitarr, Ulf Åkerhielm på bas och Arild Wahl på trummor.
Läs mer på www.irenelundberg.com. Fri entré.
Haninge kulturhus
Huvudarrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Haninge Riksteaterförening,
ABF Södertörn och Haninge Jazzklubb.

Huvudarrangör: Österhaninge Konstförening. Medarrangör: Haninge
kultur.

Torsdag 16 november kl 14:00
Bjällerklang
Seniorteater. Föreställningen Bjällerklang med 50-, 60och 70-tals nostalgi. En föreställning som är fristående
till succéerna ”Ta´t lugnt, ta en Toy” och ”Ta det rätta ta
Cloetta”. Föreställningen är 1,5 timme inklusive paus.
Kaféet är öppet. Biljetter: 100 kr. 50 kr med scenpass.
Köp på tickster.com.
Haninge kulturhus, teater
Arrangör: Haninge Riksteater förening i samarbete med Haninge kultur.

Torsdag 16 november kl 18.00
Hasse och Tage de humanistiska humoristerna
Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap, skribent
och föreläsare, ger smakprov på Hans Alfredsons och Tage
Danielssons 30-åriga samarbete och produktion. Johanna
berättar om den stora betydelsen Hasse och Tage hade för
svensk kultur. Biljetter à 60 kr bokas och betalas från 2/11
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.

Torsdag 16 november kl 18:00
Ny finsk film – kortfilmsprogram
Kom och se ny finsk konstnärlig film.
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur. Medarrangör: Finlandsinstitutet.

Torsdag den 16 november kl 19:30
Visor på kvällskvisten med Pär Sörman
och Helena Martinsson
Pär Sörman tar oss med på ett strövtåg i visans värld där han
bl a tolkar Dan Andersson, Evert Taube och Nils Ferlin. Helena
Martinsson är en mångsidig sångerska och låtskrivare. Den
här kvällen kan man höra hennes mera vi(t)siga visor, som
kupletter och tango, nästan i Povelsk anda. Visor som bl a
berättar om nättroll och en lätt promiskuös turnerande
artist. Entré: 150 kr. (120 kr med scenpass).
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Tisdag 21 november kl 18:00–19:30
Bokcirkel med tema Haninge
Vi läser och diskuterar romaner med koppling till Haninge.
Till 21/11 läser vi ”Brinnande snö och torrt regn” av
Fikret Çe meli. Anmälan till Mirza Zjajo på 08-606 8528
eller mirza.zjajo@haninge.se för att reservera ditt exemplar
av boken som du hämtar ut på biblioteket i Handen.
Begränsat antal platser.
Haninge kulturhus

Iréne Lundberg. Foto: Emelie Palmquist

Lördag 2 december kl 12:00–16:00
Julkul på Jordbro parklek
– Clownmingel med Dotterbolaget
Pyssel, ansiktsmålning, dans kring granen, grillning mm.
Kl 14.00: Clownmingel med Dotterbolaget. Fri entré.
Jordbro parklek; Sandstensvägen 110, Jordbro
Arrangör: Jordbro parklek/Ung 137 och Haninge kultur.

Måndag 4 december kl 18:00–21:00
Haninge filmstudio – med samtalet i fokus – Film:
Den andra mamman (Brasilien, 2015)
När hushållerskan Vals dotter kommer på besök ställs
normer, relationer och maktbalanser i hemmet på sin ända.
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 december kl 16:00
Allsång med musikskolan i Haninge
Musikskolans kör från Ribbybergsskolan kommer
och sjunger julsånger med oss. Välkommen!
Fri entré, ingen föranmälan.
Biblioteket i Västerhaninge, samlingssalen
Arrangör: Musikskolan i Haninge i samarbete med Biblioteket
i Västerhaninge och Bibliotekets Vänner i Västerhaninge.

Torsdag 7 december kl 19:30
Haninge Jazzcafé – Kustbandet
Bandet som ger sin personliga tolkning av jazzen från det
glada 20- och 30-talets swing-era. De har turnerat över hela
världen och framträtt på bl a Nobelfesten. Förbandet ”Leon
Falk Hot Four” spelar kl 18:10. Pris: 200 kr, 150 kr för
jazzklubbsmedlemmar och alla med scenpass. Jazzmeny
i caféet från kl 18:00. Pausservering. Biljetter säljs vid
entrén från kl 18.00 eller köp i förväg (serviceavgift till
kommer) i kulturhusets reception, på kommunens bibliotek
i Västerhaninge och Brandbergen eller på haninge.se/kultur.
Haninge kulturhus
Arrangörer: Haninge Jazzklubb, ABF Södertörn, Haninge kultur och
Haninge Riksteaterförening

Lördag 9 december kl 13:00–16.00

Arrangör: Haninge kultur.

Vinterlördag med vernissage, stipendieutdelning,
afrikansk dans och luciakonsert
Välkommen till en vinterlördag då kulturen i Haninge står
i centrum med lokal konstsalong, kulturstipendieutdelning,
västafrikansk dans och luciakonsert. Kl 13.00 Vernissage
av Haningesalongen med lokala konstnärer. Kl.14.00
kulturstipendieutdelning på foajéscenen. Därefter väst
afrikansk dans med Italo mandingo dance group från
Jordbro. Kl 15.00 luciakonsert med Haninge Musikskola
i teatern. Fribiljetter till luciakonserten hämtas på plats
från kl 13:30. Dessutom kan du ta julkort i vår egen
greenscreenstudio i konstverkstan. Bibblan hittar även på
aktiviteter. Fri entré.
Haninge kulturhus

Lördag 25 november kl 12:00–16:00

Arrangör: Haninge kultur och Österhaninge konstförening i samarbete
med Haninge Musiskskola.

Arrangör: Biblioteket i Handen.

Torsdag och fredag 23–24 november kl 9:30 och 10:45
Barnteater – Tappa bort! Med Boulevardteatern
Vad kan man tappa bort? Och kanske hitta igen?
Sin mamma eller pappa, en kompis, sin nalle eller sig själv?
Vad händer när man står på huvudet? Har man tappat bort
golvet då? Lekfullt och absurt, musikaliskt och poetiskt!
Från 2 år. Kostnadsfritt. Boka plats från 6/11 på 08-606
85 20.
Haninge kulturhus, teatern

Familjelördag – Tappa bort! Med Boulevardteatern 13:00
Läs om föreställningen ovan under 23/11. Pris: 60 kr per
person inkl serviceavgift. 45 kr med scenpass Familje
föreställning från 2 år. Boka biljetter på haninge.se/kultur.
Bygg din egen hitta allt-maskin i konstverkstan. Det händer
även grejer på bibblan. Titta gärna in! Gratis.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.

Måndag 27 november kl 12:30
Lunchföreställningen Prinsessgympa med Carl-Olof Berg
Här får du ett smakprov på vad du kan låna med dig hem.
Låna koreografen Carl Olof Berg mot en kopp kaffe och att
du tar ett foto av honom i ditt hem. Koreografen och
dansaren Carl Olof Berg längtade efter ett närmare möte
med publiken och ett mer intimt och lustfyllt sammanhang.
Välj mellan tre olika föreställningar, mellan 20 och 30 minuter
långa; ”Prinsessjympa”, ”En guidad visning av slutna
manliga rum” eller ”Ett melankoliskt popquiz på ostämt
piano”. Du kan vara helt ensam i publiken eller bjud hem så
många du vill. Ring och boka på tel nr 0769-45 44 44!
Länk till produktionen: riksteatern.se/hemmahosdig
Haninge kulturhus, teatern
Arrangör: Haninge Riksteaterförening och Haninge kultur.

Torsdag 30 november kl 18:00
Samtal med Ville Lenkkeri och Hilla Tuominen,
curator på Finlandsinstitutet
Hur ser den samtida konstscenen i Finland ut och hur
arbetar Ville Lenkkeri med sitt foto.
Haninge kulturhus, konsthallen.
Arrangör: Haninge kultur.
Medarrangör: Finlandsinstitutet.

Torsdag 30 november kl 18:30
Boktips med Yukiko Duke
Boktips med Yukiko Duke, författare och journalist. Hon
har under många år medverkat i SVT:s Nyhetsmorgon med
boktips. Under kvällen blir det även lite musik och servering
med soppa och vin/öl. Fri entré.
Haninge kulturhus
Arrangör: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Italo mandingo Dance Group. Foto: Fanny Holmberg

Lördag 9 december kl 18:00
Fredrika Bremers julkonsert med uppläsningar
Konsert och uppläsningar ur Selma Lagerlöfs novell
”Mamsell Fredrika”. Gunvor Joelsson, recitation, Gunilla
Franklin, sång och Mikael Fahlstedt, orgel och piano. Succé
i repris! Efter konserten samling i församlingshemmet där det
bjuds på glögg och pepparkakor. Kyrkbuss till Österhaninge
kyrka t o r. Avgång Skomakarvägen 17.00, Brandbergens
C 17.10, Haninge C 17.20, Jordbro Stn 17.30, ÖH Kyrka
17.45. Återresa 21.00 omvänd färdväg. Information:
www.osterhaningeforsamling.se och www.fredrikabremer.net
Österhaninge kyrka
Huvudarrangörer: Österhaninge församling i samarbete med
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

Torsdag den 14 december kl 19:30
Visor på kvällskvisten med Eva & Roy och Gunilla Sundh
Eva Ekhagen och Roy Sällström är ett par och samtidigt
en duo som spelat tillsammans i drygt tio år. ”På vandring
genom livet” är titeln på deras program där de bjuder på
egenskrivet material, countrylåtar samt visor ur den svenska
vis- och schlagerskatten. De spelar en rad instrument som
gitarrer, banjo, bouzouki, ukulele och saxofon. Entré: 150 kr.
(120 kr med scenpass).
Haninge kulturhus
Arrangör: ABF Södertörn, Haninge Riksteaterförening och 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 recep
tion 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

